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، (1)، بفتح الدال وكرسها«سورة املجادِلة»: ، أو«سورة املجاَدلة»: أشهر أسامئها

يف زوجها،   ا هل ليه  وسي ىلصالكرس؛ إشارة إىل املرأة التي جادلت الرسول  واألقرب

ه ا هل تعاىل بذكرها يف صدر السورة، و فعل اجلدال بني املرأة وبني : بالفتح «املجاَدلة»ونوَّ

 .(2)، وهو األشهر يف كتب التفسري، والسنةصىل ا هل ليه  وسي رسول ا هل 

تعاىل  ؛ ألن ا هل(3)«سورة الظَِّهار»: ريض ا هل لن  واسمها يف مصحف ُأيبِّ بن كعب

 . «سورة األكزاب» كك  الَِِّّهار يف صدر السورة بام  م بيهِّن  يف بنيَّ 

، بالنِّر إىل ما ُبدئت ب  (4)«﴾ٱ ٻ ٻ﴿سورة »: وهلا اس  ثالث، وهو

جزء »و، «جزء ل َّ »السورة، وهذا ُبستخدم لند حتزبب القرآن وذكر األجزاء، كـ

 .«جزء قد سمع»، و«تيارك

                                                           

« التحربر والتنوبر»، و(41/1)« فتح اليهان يف مقاصد القرآن»، و(41/491)« روح املعاين»: بنِّر( 1)

 (.41/6)« إلراب القرآن وبهان »، و(82/5)

« جامع الرتمذي»، و(6/411)« صحهح اليخاري»، و(651ص)« تفسري جماهد»: بنِّر( 2)

« التفسري الوسهط»، و(88/116)« تفسري الطربي»، و(41/829)« سنن النسائي الكربى»، و(5/852)

 (.5/841)« فتح القدبر»، و(89/112)« تفسري الرازي»، و(1/859)ليواكدي 

التحربر »، و(41/491)« ح املعاينرو»، و(4/495)« اإلتقان»، و(5/892)« زاد املعاد»: بنِّر( 3)

 (.82/5)« والتنوبر

« كاشهة الشهاب لىل تفسري اليهضاوي»، و(121ص)« فنون األفنان يف لهون ليوم القرآن»: بنِّر( 4)

 .، واملصادر السابقة(218ص)« تفسري السعدي»، و(2/461)
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لدِّ ليامء مكة واملدبنة، واثنتان ولرشون آبة  ون آبة يفإكدى ولرش  *

 .(1)يف لدِّ ليامء الشام والعراق

 . (2)باإلمجاع، قال  املاوردي، وابن لطهة، وغريمها  *

 .(3)ويف ككابة اإلمجاع نِّر؛ فقد ُككي لن لطاء وجود آبات مكهة فهها

مدنهة، تعالج بعض مهوم  أن السورة كيها مدنهة؛ فموضولات السورة والظاهر

الناشئ يف املدبنة؛ ففي بدابتها كدبث لن امرأة تشتكي إىل رسول ا هل املجتمع املسي  

 . كالة من اإلشكال الزوجي داخل منزل فقري متواضع صىل ا هل ليه  وسي 

داخل املجتمع املسي ، وما ث  بنتقل احلدبث إىل النَّْجوى بني طوائف من الناس 

 .رُُيدث  من آثا

 .ث  بشري إىل بعض آداب املجالس

 . صىل ا هل ليه  وسي ث  آداب مناجاة الرسول 

 .(4)ث  احلدبث لن مواالة الذبن ُيادُّون ا هلَ ورسوَل 

موضولاٌت ترس  مناخ املدبنة يف الفرتة التي نزلت فهها السورة، كهث بعهش 

 .نافقوناملسيمون والههود وامل

                                                           

فنون األفنان يف »، و(818ص) «اليهان يف لدِّ آي القرآن»: بنِّر .﴾ىت يت جثمث ﴿ :فقد اختيفوا يف قول ( 1)

، (41/491)« روح املعاين»، و(819ص)« مجال القراء وكامل اإلقراء»، و(848ص)« لهون ليوم القرآن

 (.82/6)« التحربر والتنوبر»و

، (5/121)« تفسري املاوردي»، و(411ص)هلية ا هل بن سالمة « الناسخ واملنسوخ»: بنِّر( 2)

روح »، و(5/891)« تفسري الثعاليي»، و(41/869)« ري القرطييتفس»، و(5/818)« املحرر الوجهز»و

 ( .41/491)« املعاين

« اليحر املحهط يف التفسري»، و(1/814)« زاد املسري»، و(5/121)« املاورديتفسري »: بنِّر( 3)

 (.82/5)« التحربر والتنوبر»، و(5/841)« فتح القدبر»، و(41/481)

 .، واملصادر السابقة(82/6)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 4)
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، وكانوا هدًفا لهد باإلسالم، أو ضعهف اإلبامنوكان من املسيمني َمن هو كدبث 

 . ليقوى التي تربد أن ُتزلزع هذه املجمولة الولهدة

والذي بِّهر أن غالب خطاب السورة هلذه الفئة، ولهس ليسابقني األولني من 

أهنا ال ختاطب الكافربن املهاجربن واألنصار، وإن كانوا داخيني يف لموم اخلطاب، كام 

ده  من َطْرٍف خفي  واملنافقني خطابً   .ا ميارًشا، بل تتهدَّ

ض إبامهن ، وأصيحوا : هو واملقصود األعظم تقوبة إبامن أولئك الذبن  م بتمحَّ

 .هدًفا خلطابات مغرضة داخل املجتمع املدين

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ *

 : ﴾ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ڀ

ن  يف ، مع أن ا هل سيحا﴾ٱ ٻ ٻ﴿: استفتح تعاىل السورة هبذا اخلرب

بنيَّ أككام النساء  «سورة األكزاب»، و«سورة النور»، و«سورة النساء»يف آبات كثرية 

واالستئذان والدخول واخلروج والطالق، دون أن بستفتح بمثل هذا االستفتاح 

 ! العجهب

ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ٱ﴿: «سورة آل لمران»وهذا ُبذكرنا بآبة 

: ، وه [424: آل لمران] ﴾پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ

عيك تستح ر اجلو الذي بشوِّ  فه  جي ﴾ٱ ٻ ٻ﴿: ، فقول (1)دالههو

 .الههود لىل كدثاء اإلسالم بالتشكهك

                                                           

« ري القرطييتفس»، و(4/882)« تفسري ابن أيب زمنني»، و(6/811)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 (.1/428)« التحربر والتنوبر»، و(8/416)« تفسري ابن كثري»، و(1/891)
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د سامع ا هل كدبث َخْولة بنت ثعيية ب ﴾ٱ﴿وابتداء السورة بحرف التحقهق  ؤكِّ

 .(1)صىل ا هل ليه  وسي ، وشكواها يف جميس الرسول ريض ا هل لنها

ن هلذه املرأة وُيتمل أن بكو. مَجهية: الرواباتُخَوبية، ويف بعض : َخْولة، أو: وهي

 . (2)وصًفا هلا «مجهية»: أكثر من اس ، أو بكون

 .(3)ريض ا هل لنهام أوس بن الصامت، أخو ليادة بن الصامت: هو وزوجها

كنُت لنده، وكان شهًخا كيرًيا قد ساء خيُق  وَضِجَر، : ريض ا هل لنهاتقوُل َخْولُة 

ث  خرج فجيس . أنت ليلَّ كِّهر أمي: جعُت  بيشء، فغضب فقالفدخل ليلَّ بوًما، فرا

، فإذا هو بربدين لىل نفيس، فقيُت ل  يف نادي قوم  سالًة، كالَّ والذي : ث  دخل ليلَّ

. ال ختُيُص إيلَّ وقد قيَت ما قيَت، كتى ُيكَ  ا هلُ ورسوُل  فهنا بحكم نفُس ُخوبيَة بهده، 

ام تغيُب ب  املرأُة الشهَخ الضعهَف، فألقهُت  لنِّي، ث  فواثيني وامتنعُت من ، فغييُت  ب

صىل خرجُت كتى جئُت رسوَل ا هل خرجُت إىل بعض جارايت فاستعرُت منها ثهاهبا، ث  

ني بدب ، فذكرُت ل  ما لقهُت من ، فجعيُت أشكو إله  ما ، فجيسُت با هل ليه  وسي 

: جيادُلني فه  وبقوُل  ي ليه  وس صىل ا هلفجعل رسوُل ا هل : قالت. ألقى من سوء خيق 

ِقي اهللَ فيه»  .«يا ُخويلُة، ابُن عمك شيٌخ كبرٌي، فاتَّ

                                                           

« تفسري القرطيي»، و(9/858)« تفسري الثعييي»، و(9/511)« تفسري املاتربدي»: بنِّر( 1)

، (41/492)« روح املعاين»، و(49/888)« لمدة القاري»، و(6/91)« تفسري ابن كثري»، و(41/869)

 (.41/9)« فتح اليهان يف مقاصد القرآن»، و(82/1)« تنوبرالتحربر وال»و

« أسد الغابة»، و(1/4281)« االستهعاب»، و(6/8841)أليب نعه  « معرفة الصحابة»: بنِّر( 2)

« اإلصابة»، و(85/468)« هتذبب الكامل»، و(8/818)« غاتهتذبب األسامء والي»، و(1/98)

 .ر السابقة، واملصاد(48/811)« فتح الياري»، و(48/811)

هتذبب األسامء »، و(4/888)« أسد الغابة»، و(4/818)أليب نعه  « معرفة الصحابة»: بنِّر( 3)

 (.4/816)« اإلصابة»، و(8/829)« هتذبب الكامل»، و(4/489)« واليغات
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ى رسوَل : قالت َخْولةُ  صىل ا هل ليه  ا هل  فوا هل ما بركُت كتى نزل يفَّ القرآُن، َفَتَغشَّ

َي لن ، فقال يل وسي  اه، ث  ُُسِّ  يا ُخويلُة، قد أنزَل اهللُ فيك ويف»: ما كان بتغشَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿»: ث  قرأ ليلَّ . «صاحبك

ىل إ ﴾...ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ پ ڀ ڀ

 . ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿: قول 

وا هل با : فقيُت . «فلُيْعتِْق رقبة  ُمريه »: صىل ا هل ليه  وسي فقال يل رسوُل ا هل 

َل ا هل وا هل با رسو: فقيُت . «فلَيُصْم شهرين متتابعني»: قال. رسوَل ا هل ما لنده ما ُبْعتُِق 

وا هل با رسوَل ا هل : فقيُت . «فليُْطِعْم ستنَي مسكين ا»: قال. ما ب  من صهام إن  شهٌخ كيريٌ 

ُق ب  ا سنُِعينُه بَعَرق »: صىل ا هل ليه  وسي فقال رسوُل ا هل . ما لنده من يشء بتصدَّ فإنَّ

ِت، وأحسن قد أصبِت »: قال. وأنا با رسوَل ا هل سُألهنُ  بَعَرق آخر: فقيُت . «من متر

ا قي عنه، ثم استويص بابن عمك خري   .(1)«فاذهبي فتصدَّ

الذي وسع سمُعُ  األصواَت،  (2)مُد  هلاحل»: تقول ريض ا هل لنهاوكانت لائشة 

، وأنا يف ناكهة اليهت تشكو زوَجها، صىل ا هل ليه  وسي لقد جاءت املجاِدلُة إىل النيي 

ٻ پ پ ٻ ٻ ٱ ٻ ﴿: وما أسمُع ما تقوُل، فأنزَل ا هل

 .(3)«﴾...پ

                                                           

، وابن كيان (116)، وابن اجلارود (8845، 8841)، وأبو داود (81849)رج  أمحد أخ( 1)

« إرواء الغيهل»، و(9/188)« فتح الياري»: ، وبنِّر(141ص)« أسياب النزول»، والواكدي يف (1819)

(8121.) 

 .«...تيارك»: ويف روابة( 2)

، والنسائي (8168، 422)ماج  ، وابن (9/441)، واليخاري معيًقا (81495)أخرج  أمحد ( 3)

، (2/415)« نرياليدر امل»: وبنِّر(. 8/124)، واحلاك  (88/151)« تفسريه»، والطربي يف (6/462)

 .واملصادر السابقة
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كانت َخْولُة حتت رجل من األنصار، وكان سهَِّئ : ويف رواية أخرى هلذه القصة

أنت : اخليق رضبَر اليرص فقرًيا، وكانت اجلاهيهُة إذا أراد الرجُل أن بفارَق امرأت  قال هلا

ليلَّ كِّهر أمي
ن ل  َلهٌِّل وكا. أنت ليلَّ كِّهر أمي: فنازلْتُ  يف بعض اليشء فقال هلا. (1)

ل اكتميْت صيهاهنا، فانطيقت تسعى إىل رسول ا هل أو َلهَّاَلن، فيام سمعت  بقول ما قا

يف بهتها، وإذا لائشُة  ريض ا هل لنها، فوافقت  لند لائشَة أم املؤمنني صىل ا هل ليه  وسي 

ا هل، با رسوَل : ، فقامت ليه  ث  قالتصىل ا هل ليه  وسي تغسُل ِشقَّ رأس رسول ا هل 

بُر الي أنت ليلَّ كِّهر : وإين نازلتُُ  يف يشء فقالرص سهُِّئ اخليق، إن زوجي فقرٌي رَضِ

ما أعلُم إَِّلَّ قد »: رأس  فقال صىل ا هل ليه  وسي فرفَع النييُّ . و م برد الطالَق . أمي

مت عليه  .«ُحرِّ

لت لائشُة وحت: قال. َأْشتكي إىل ا هل ما نزل يب وبصيهتي: فاستكانت وقالت: قال وَّ

َلْت  ويل من  َلهٌِّل أو : معها فقالت مثَل ذلك، قالتتغسُل ِشقَّ رأس  اآلخر، فتحوَّ

مت »: رأس  إلهها فقال صىل ا هل ليه  وسي فرفَع النييُّ . َلهِّاَلن ما أعلُم إَِّلَّ قد ُحرِّ

 .َأْشتكي إىل ا هل ما نزل يب وبصيهتي: فيكت وقالت. «عليه

َ وجُ  رسول . وراَءك: ريض ا هل لنها، فقالت لائشُة صىل ا هل ليه  وسي ا هل  وتغريَّ

ْت ومكث رسوُل ا هل  يا »: ما شاء ا هلُ، ث  انقطع الوكُي، فقال صىل ا هل ليه  وسي فتنحَّ

صىل ا هل فدلتها فقال النييُّ . «اْدِعيَها»: قال. ها هي هذه: قالت. «عائشُة، أين املرأُة؟

 .«ئي بزوجكاذهبي فِجي»: ليه  وسي 

صىل ا هل ليه  فانطيقت تسعى، في  تييث أن جاءت ب ، فأدخيت  لىل النييَّ : قال

صىل ا هل ليه  ، فإذا هو كام قالت رضبُر اليرص، فقرٌي، سهُِّئ اخليق، فقال النييُّ وسي 

                                                           

القيس يف رشح »، و(1/859)ليواكدي « التفسري الوسهط»، و(1/688)« سنن اليههقي»: بنِّر( 1)

، (81/824)« لمدة القاري»، و(2/158)« املحهط يف التفسرياليحر »، و(8/186)« موطأ مالك بن أنس

 .(82/1)« التحربر والتنوبر»، و(41/848)« الدر املنثور»و
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جيم، بسم اهلل الرمحن الرحيم »: وسي  ميع العليم من الشيطان الرَّ ٱ ﴿أستعيُذ بالسَّ

إىل . ﴾...ڀپ پ پ پ ڀ ٻ ٻ ٻ ٻ 

: قال. ال: قال. «أجتُد عْتَق رقبة؟»: صىل ا هل ليه  وسي فقال ل  النييُّ . آخر اآلبة

والذي بعثك باحلقِّ إذا  م آُكِل املرة : قال ل . «أفتستطيُع صوَم شهرين متتابعني؟»

. «؟فتستطيُع أن تطعَم ستنَي مسكين ا»: قال. واملرتني والثالث بكاد أن بغشو برصي

ر بمهن  صىل ا هل ليه  وسي فدلا ب  رسوُل ا هل : قال. إال أن تعهنني فهها ال: قال  . (1)فكفَّ

، فوقف هلا وترك ريض ا هل لن هذه هي التي استوقفت لمَر  ريض ا هل لنهاوَخْولة 

ى: ألهان الناس بنتِّرون ، وقالت ل  ُلمرًيا يف سوق : هه  با لمُر، لهدُتك وأنت تسمَّ

هَت ُلكاظ تص لمَر، ث   م تذهب : ارُع الصيهاَن، في  تذهب األباُم واليهايل كتى ُسمِّ

هَت  ِق ا هلَ يف الرلهة، والي  أن  َمن خافأمرَي املؤ: األباُم كتى ُسمِّ الولهد قرب  منني، فاتَّ

، فانتهرها أكد ريض ا هل لن فيكى لمُر . من  اليعهد، وَمن خاف املوت خيش الفوَت 

: فقال ل  لمرُ ! بكهِت أمرَي املؤمننيهه ، فقد اجرتْأِت وأكثرِت وأ: االصحابة، وقال هل

أوما تعرف هذه؟ هذه َخْولة بنت ثعيية التي سمع ا هل قوهلا من فوق ساموات ، فعمُر »

 .(2)«!أجدُر أن بسمَع هلا، وا هل لو كيستني إىل الصالة، الكتيسُت هلاوا هل 

كدث  اإلسالم يف املجتمع العريب، ويف اآلبة بربز جانب من التغهري الذي أ

ة يف قضهة املرأة؛ ألن العرب كانوا ُيتقرون املرأة وبزدروهنا، فجاء القرآن وبخاص

                                                           

تفسري »، و(855 -41/851)« طيقات ابن سعد»، و(1/851)« تفسري مقاتل»: بنِّر( 1)

 -88/154) «الطربي تفسري»و ،(8/898) شيَّة بن لعمر «املدبنة تاربخ»و ،(8/891) «الرزاق ليد

 «الكشاف أكادبث ختربج»و ،(1/688) «اليههقي سنن»و ،(8/829) ليطحاوي «القرآن أككام»و ،(158

 . ، واملصادر السابقة(2/461)« إرشاد الساري»و، (8/188)

، (19)« الرد لىل اجلهمهة»، و(118، 895 -8/891)لعمر بن شيَّة « تاربخ املدبنة»: بنِّر( 2)

 (.41/899)« الدر املنثور»، و(48/818)« اإلصابة»، و(226)ههقي ليي« األسامء والصفات»و
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بحقوقها، ث  هي ها هنا جتادل رسوَل ا هل  بإثيات كقِّ املرأة يف بثِّ شكواها ومطاليتها

 . صىل ا هل ليه  وسي 

جمرد لرض أو كدبث أو سؤال، واجلدال فه  يشء من القوة يف املخاطية، ولهس 

مت عليه»: بقول هلا أكثر من مرة صىل ا هل ليه  وسي وكان النييُّ  . «ما َأَراك إَّل قد ُحرِّ

وهي جتادل ، وتراجع  يف الكالم، ويف ذلك تكربس حلقِّ املرأة يف الوجود، وكقها يف 

مها من األنثى احلهاة، ويف املشورة والرأي، وهو ما  م بكن ُيتمي  ضهق اجلاهيهة وترب

ون صوهتا لورة، وهو  وكصار صوهتا، كتى كان بعدُّ لهًيا، وال بزال بعض الناس بعدُّ

 .(1)صىل ا هل ليه  وسي الس النيي الذي كان ُبسمع يف جم

لز ، وأثناء املجاَدلة كانت تشكو إىل ا هل صىل ا هل ليه  وسي كانت جتادل النييَّ 

أبن  إىل.. ن ُيدث إن ُكرمت من زوجهاأمرها وكاهلا وصعوبة ما بمكن أ وجل

 تذهب، وهذا بهتها وأبو أوالدها، وهؤالء األطفال ما مصريه ؟ فكان يف األمر ُلرْسٌ 

ةٌ   . وِشدَّ

وكثرًيا ما ُيتاج صاكب اهل ِّ إىل الَيْوِح والتنفهس، وأن بفه  اآلخرون معانات  

ل أن جيعيه  وشكواه وبسالدوه، إن  ال بربد أن بوصل صوت  إلهه  فحسب؛ ب

بشاركون  أمل  ومعانات  وإكساس  وخماوف  ومشاهدة املخاطر املُْحِدقة ب  أو بأُست  

 .وأوالده

ثيات سامع ا هل تعاىل لكالمها، ولهس ل  إ ﴾ٱ ٻ ٻ﴿: اىلويف قول  تع

ة لن غريه من الكالم؛ إذ هو سيحان  بسمع كل كالم، ومن أسامئ  ، (2)«السمهع»: مزبَّ

                                                           

 (.4615)« سي صحهح م»، و(6561، 414)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 1)

، (15ص)ليزجاجي « اشتقاق أسامء ا هل»، و(18ص)ليزجاج « تفسري أسامء ا هل احلسنى»: بنِّر( 2)

 (.489ص)ليمؤلِّف « مع ا هل»و
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ألوُذ با هل : ، كام تقول(1)جاهبا، فإن  ُبطَيق لىل اإلجابةن ا هل تعاىل قد أولكن فه  معنى أ

 .(2)ُبستجاب ل ال : من دلاء ال ُبسمع، بعني

استجاب ا هل تعاىل ملَن محَده وكتب : سمع ا هل مَلن محده، بعني: وكام يف قولك

ن معنى اإلجابة، وقدباًم قال الشالر(3)ثواَب  ، فالسمع هنا بتضمَّ
(4): 

 بكـوَن ا هلُ بسـمُع ما أقـوُل  *** دلـوُت ا هلَ كتى ِخفـُت َأالَّ 

 .ال بستجهب ل : أي

ى ا هل كدبثها: ﴾ڀ ڀ ٺٺ﴿ ى الرتاجع بهنها وبني : سمَّ جمادلة، وسمَّ

والتحاور ألطف من املجادلة، وكأن كل واكد . حتاوًرا: صىل ا هل ليه  وسي رسول ا هل 

م بيدأ لند هذا، فإذا انتهى انتقل إىل اآلخر ورجع برجع إىل قول اآلخر، وكأن الكال

ة وقوة؛ فهي جتادل، ألهنا صاكية كاجة، وتتكيَّ  إله ، بخالف املجاَدلة التي فهها ِش  دَّ

، ولكنها ميتزمة (6)اجلَنْدل، وهو الصخر: ، ومن (5)َجْدل احليل: من معاناة وتيح، ومن 

                                                           

« تفسري أيب السعود»، و(8/415)« اليحر املحهط يف التفسري»، و(4/444)« زاد املسري»: بنِّر( 1)

 (.82/2)« التحربر والتنوبر»، و(2/845)

« فتح الياري»، و(6/4945)« الكاشف لن كقائق السنن»، و(4/896)« معا م السنن»: بنِّر( 2)

 (.8/412)« فهض القدبر»، و(1/491)البن رجب 

رشح أيب »، و(1/484)لينووي « رشح صحهح مسي »، و(5/519)« مطالع األنوار»: بنِّر( 3)

 (.8/14)« إرشاد الساري»، و(1/851)ليعهني « داود

« خزانة األدب»، و(8/826)« ربهع األبرار»، و(4/818)ليخطايب « بب احلدبثغر»: بنِّر( 4)

َمري، ُش : وقهل -، منسوًبا إىل ُشَتري«س م ع»( 84/885)« تاج العروس»، و(421 -5/419)لييغدادي 

يِّي -ُسمري: وقهل  .بن احلارث الضَّ

« تاج العروس»، و(429ص)« املفردات يف غربب القرآن»، و(4/112)« مجهرة اليغة»: بنِّر( 5)

 .«ج د ل»( 82/494)

 .«ج ل م د»( 8/489)« لسان العرب»، و«ج ن د ل»( 6/816)« العني»: بنِّر( 6)
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 صىل ا هل ليه  وسي ، والرسوُل ي صىل ا هل ليه  وسباألدب الواجب مع رسول ا هل 

ن ، فهتحول إىل حماورة  .ُيتوي جدهلا وُبسكِّ

د هذا املعنى، وأن ا هل تعاىل مع الناس بسمع  ف ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ﴿ أكَّ

ن لكامل ليم  وسيطان    .وتدبريه وككمت ، وهذا كي  مما بستتيع  املعنىوبرصه املتضمِّ

ا هل تعاىل ال خيفى ليه  يشء، وحتذبر ويف االستفتاح العِّه  هلذه السورة تذكري بأن 

ون وبتناجون فهام بهنه  باإلث  والعدوان ومعصهة الرسول، ليذبن ب تهامسون وبتسارُّ

 .(1)كام سهأيت

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ﴿ *

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ  ڦ ڦ ڦ ڄڄ

 : ﴾ڇ

أنت ليلَّ كِّهر أمي: أن بقول الرجل لزوجت : واملظاهرة
م لىل . (2) نفس  وكأن  كرَّ

جيامعها، مثيام حترم ليه  أم ، وكرمة األم هي كرمة أبدبة غيهِّة، كام  أن بعارشها أو

 ﴾ڍ ڌ ڌ﴿: هو معيوم، وبدأ ا هل تعاىل هبا يف آبة املحرمات

 .؛ ألهنا من أشنع ما بكون[88: النساء]

                                                           

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿: يف قول  تعاىل( 1)

ک گ گ گ گ  ڑ ڑ ک ک ک

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

 .﴾ۀۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ

« تفسري القرطيي»، و(1/841)ليزجاج « معاين القرآن»، و(88/164)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 (.8/818)« سيل السالم»، و(9/188)« فتح الياري»، و(41/818)

« املصياح املنري»، و(491ص)« احخمتار الصح»، و(514ص)« املفردات يف غربب القرآن»: وبنِّر أبًضا

 .«ظ هـ ر»( 8/821)
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ْهر والظِّهار  .(1)مشتق من الكيمة التي كانوا بقولوهنا؛ وهي الَِّّ

وكده، وإنام هو  ريض ا هل لن ال خيصُّ أوًسا هل لىل أن األمر ويف هذه اآلبة دل

 .كك  لام ليناس مجهًعا

ما زوجاهت  بأمهاهت ، وال بمكن أن : يأ ﴾ڤ ڤ ڤڤ﴿

، ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ﴿: بكن كذلك؛ والتعيهل ظاهر يف قول  سيحان 

  .إهنا كأم ، أو كِّهر أم  ال جيعيها يف كك  األم: فمجرد أن بقول اإلنسان لزوجت 

ويف هذا متههد إلبطال ما كانوا بعتقدون  من أن ذلك بعدُّ طالًقا أو حترباًم بائنًا، 

حان  تشيه  الزوجة باألم، وبنيَّ أن األم هي َمن ولدتفأنكر سي
، ويف ككمها بدخل (2)

ضالة، كام قال تعاىل ، ويف [88: النساء] ﴾ک ک ک﴿: األم من الرَّ

 . (3)«اخلالُة بمنزلة األمِّ »:   وسي صىل ا هل ليهككمها اخلالة، كام قال 

فهو هنا بينيِّ أن القول الذي بقولون  باطل من كهث التكوبن، وباطل من كهث 

الرشبعة، وأن جمرد احلك  اليَّفِّي لىل يشء ما بخالف كقهقت  ال بعني حتول األشهاء 

رة، كام كانوا يف اجلاهيهة بسمون احلََجر والشجر إهلًا، فقال  :وفق تيك األقوال املزوَّ

 .[88: النج ] ﴾ى ى ائ ائ ەئەئ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې﴿: سيحان 

هذا قول بالغ الفحش؛ ألن فه  ف ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ﴿

إزراًء بحقِّ األم بجعيها يف مقام التحرب  هكذا، وفه  تعربض األم ليخهاالت 

ة  . والتصورات التي ال تيهق بالينوَّ

                                                           

، (2/8)« املغني»، و(89/112)« تفسري الرازي»، و(5/884)لينحاس « معاين القرآن»: بنِّر( 1)

 .، واملصادر السابقة(82/41)« التحربر والتنوبر»و

« تفسري القرطيي»، و(2/51)« تفسري اليغوي»، و(88/151)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 (.82/48)« التحربر والتنوبر»، و(2/89)« تفسري ابن كثري»، و(41/819)

 .ريض ا هل لن اء بن لازب من كدبث الرب( 1854، 8699)أخرج  اليخاري ( 3)
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هذا بعهد كل اليعد؛ فاألم هلا ويف القول زور من جهة تشيه  الزوجة باألم، و

، والزوجة هلاجانب الرتبهة   .(1)جانب املعارشة واملودة والرمحة والسيق والفضهية والرِبِّ

ب بقول  ، وما أُسع ما لاجينا ربنا بالعفو ﴾چ چ چ ڇ﴿: ولذلك لقَّ

واملغفرة بعد التحرب  والنهي ووقوع العياد يف املعايص، وهذا بشمل لفوه سيحان  

:   ملَن تاب بأن بتوب ا هلُ ليه ، وملَن  م بتب بأن بغفر ا هل تعاىل ل ، كام قالومغفرت

 . [12: النساء] ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ےے﴿

أو أن املقصود أن بعفو لن لياده، فال بؤاخذه  بالذنب، وبغفر هل  وبسرت 

ل سهئاهت  كسنات  . (2)ليهه ، فهيدِّ

ا اخلطأ من اإلنسان بسيب غضب أو وفه  إشارة إىل أن املقام يف احلال التي بقع فهه

د اخلطأ أو اإلرضار أو الِّي ، بستدلي التهسري والرمحة  شهوة أو هوى دون تقصُّ

عة، مع بهان احلك  والعقوبة أو الكفارة  . والسَّ

نواكه  ولذلك فاألصل يف الياب أن ُبقترص فه  لىل ما ورد، وأن ال توسع 

 .(3) بامثي  يف الشنالة واليشالةوجواني ، وال ُبقاس لىل اليفظ غريه مما ال

                                                           

« تفسري ابن جزي»، و(128 -89/124)« تفسري الرازي»، و(1/126)« الكشاف»: بنِّر( 1)

« التحربر والتنوبر»، و(41/811)« روح املعاين»، و(41/484)« اليحر املحهط يف التفسري»، و(8/858)

(82/48.) 

، (89/128)« تفسري الرازي»و، (1/126)« الكشاف»، و(88/152)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 (.42/581)« اليياب يف ليوم الكتاب»و

تفسري »، و(89/119)« تفسري الرازي»، و(1/422)البن العريب « أككام القرآن»: بنِّر( 3)

 (.41/488)« اليحر املحهط يف التفسري»، و(41/818)« القرطيي
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ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿ *

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک 

 : ﴾کگ گ گ گ ڳ ڳ

 . ظاهر اليفظ ُيتمل أهن  ظاهروا أول مرة، ث  لادوا وظاهروا مرة ثانهة

اء وداود الِّاهري، ورُ  ه مجالة، كام ُنقل لن الفرَّ  وي لن ابن لياسوهبذا فرسَّ

 .، وهو ضعهف(1)ريض ا هل لنهام

مها  :أن املعنى ألقوىاو أن بِّاهر من زوجت ، ث  بعود إلهها وبعارشها بعد أن كرَّ

صىل ، أن  جاء لينيي ريض ا هل لن ، كام وقع هذا لَسَيمة بن صخر اليهايض (2)لىل نفس 

وقوة يف رغيت  يف النساء، فيام دخل رمضان  (3)، وكان فه  َشَيق وُغْيمةا هل ليه  وسي 

ُيافظ لىل صهام  ولىل صالت ، ث  وقع ب  شوق إلهها،  ظاهر من امرأت ؛ كتى

 .(4)فواقعها

                                                           

« املحىل»، و(1/812)نحاس لي« إلراب القرآن»، و(8/489)ليفراء « معاين القرآن»: بنِّر( 1)

« تفسري ابن كثري»، و(824 -41/821)« تفسري القرطيي»، و(5/811)« املحرر الوجهز»، و(9/429)

 (.82/46)« التحربر والتنوبر»، و(2/89)

، (2/54)« تفسري اليغوي»، و(88/152)« تفسري الطربي»، و(1/852)« تفسري مقاتل»: بنِّر( 2)

، (82/46)« التحربر والتنوبر»، و(11 -2/89)« تفسري ابن كثري»و، (41/821)« تفسري القرطيي»و

 (.6/494)« أضواء اليهان»و

 .«  ب ق»( 85/191)« تاج العروس»، و(41/414)« لسان العرب»: بنِّر. شدة الشهوة: أي( 3)

، وابن (8168)، وابن ماج  (8899)، والرتمذي (8848)، وأبو داود (88111)أخرج  أمحد ( 4)

، (8/111)« التيخهص احليري»: وبنِّر(. 8/818)، واحلاك  (8812)، وابن خزبمة (111)اجلارود 

 (.8194)« إرواء الغيهل»و
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وداللة اآلبة ظاهرة لىل أن َمن فعل ذلك فعيه  كفارة، وهي املذكورة ترتهًيا يف 

: ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک﴿: اآلبة نفسها

 . (1)أن بعتق رقية قيل أن جيامع زوجت : الكفارةاخلصلة األوىل يف وهذه هي 

ُق لرًفا شائًعا يف  ف اإلسالم إىل حتربروفه  داللة لىل تشو   قهق، وقد كان الرِّ الرَّ

املجتمعات اليرشبة، وال سيهل إىل إلغائ  مرة واكدة، لكن لمد اإلسالم إىل جتفهف 

وجاءت الرشبعة . اتال تقتل اليعوض، ولكن جفِّف املستنقع: منابع ، كام بقال

قهق، فالناس ُولدوا   .أكراًرا، وه  يف ذلك سواءبتشجهع الناس لىل حتربر الرَّ

  وهل يشرتط أن تكون هذه الرقبة رقبة مؤمنة؟

 .(2)فذهب أبو كنهفة إىل لدم اشرتاط ذلك: قوَّلن للفقهاء

ٺ ﴿: ؛ استدالاًل باآلبة األخرى(3)واجلمهور بشرتطون أن تكون مؤمنة

 .[98: النساء] ﴾ٺ ٺ

قههد ليكفارة بأن ت ﴾ژ ژ ڑ ڑک﴿: ويف قول  تعاىل

 . (4)ل أن جيامع املِّاِهر زوجت خُترج قي

 .؛ هتذبًيا وكنابة لن املعاين التي ُبستحى من الترصبح هباوعَّبَّ باملسيس

                                                           

« تفسري القرطيي»، و(8/148)« السمرقنديتفسري »، و(88/161)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

(41/828.) 

 (.5/518)« الينابة رشح اهلدابة»، و(441 -5/419)« بدائع الصنائع»: بنِّر( 2)

، (41/862)« املجموع»، و(2/88)« املغني»، و(865ص)ليمروزي « اختالف الفقهاء»: بنِّر( 3)

 (. 8/112)« كاشهة الدسوقي لىل الرشح الكيري»و

« فتح القدبر»، و(41/828)« تفسري القرطيي»، و(8/148)« تفسري السمرقندي»: بنِّر( 4)

 (.49 -82/42)« التحربر والتنوبر»، و(5/849)
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، كام أن يف التعيري إشارة إىل التكافؤ بني الزوجني، (1)اجلامع: واملقصود بالتامس هنا

لالقة  بمعنى أنَّ التامس هنا مشرتك من الطرفني، تأكهًدا إىل أن العالقة الزوجهة هي

 . تكافؤ، وإشعاًرا إىل أن املرأة لهست حمالا لقضاء الَوَطر فحسب

ب ا عن اجلامع بلفظ مهذَّ ما جاء يف قول  : ومن األلفاظ التي استعملها القرآن تعبري 

: ، وقول [56: الرمحن] ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے﴿: تعاىل

 . [888: اليقرة] ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ﴿

ا ال ُيلُّ يف واحلالل واحلرام، وما ُيلُّ وم والناس بحاجة إىل معرفة األككام

العالقة بني الزوجني، واآلداب التي حتهط هبذه العالقة، وتربهة الناس لىل هتذبب 

األلفاظ، بعهًدا لن االبتذال، والسورة كيها تدور كول األدب والذوق والرتبهة لىل 

 .العالقات االجتاملهة الراقهة، كام سوف بِّهر

ربر الرقية مما ُتولِّون ب ، مر بتحاأل: يأ ﴾ک ک کگ﴿

 خيفى ليه  من أمرك  يشٌء، مما ال ﴾گ گ گ ڳ ﴿

 . (2)سيحان ، فال بتكيموا إال بخريبستوجب لىل الناس أن ُبراقيوا ا هل 

وفه  إكهاء لشعور اخلوف من ا هل يف النفوس؛ لهكون زاجًرا هلا لن احلرام، وهو 

بقترص لمي  وأثره لىل مَحِْل الناس لىل  ما بسمى بالوازع الدبني، فهذا الوازع ال

ظي  الصالة يف املساجد، بل هو لام؛ بزجره  لن رمي الطالق من غري تيرص، أو 

 .اآلخربن، أو بخس كقوقه ، أكانوا من األبالد أو األقربني

                                                           

 .، واملصادر السابقة(41/814)« روح املعاين»، و(2/58)« تفسري اليغوي»: نِّرب( 1)

« املحرر الوجهز»، و(44/1851)« اهلدابة إىل بيوغ النهابة»، و(88/164)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

فتح اليهان يف مقاصد »، و(5/849)« فتح القدبر»، و(41/488)« اليحر املحهط يف التفسري»، و(5/811)

 (.82/49)« التحربر والتنوبر»، و(41/41)« رآنالق
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ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ﴿ *

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ 

 : ﴾ھے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

من قيل املسِّ ملَن  م جيد الرقية أو ثمنها صهام : ارةاملرتبة الثانية يف الكفوهي 

املرتبة شهربن متتابعني، فإن  م بستطع ذلك؛ لضعف  أو لجزه أو غري ذلك انتقل إىل 

، وكأن  جعل ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ﴿: الثالثة

 . (1)إطعام كل مسكني مقابل صهام بوم من الشهربن املتتابعني

ں ں ڻ ﴿طعام،  م بشرتط فهها أن تكون اإل: وفيام يتعلق هبذه املرتبة الثالثة

؛ ولذا ذهب بعض الفقهاء إىل لدم تقههد اإلطعام بأن بكون قيل ﴾ڻڻ

 . (2)املسهس

، لكن  اكتفى بام سيق ﴾ں ں ڻ ڻڻ﴿: أن  مثل سابق  واألقرب

؛ وألن اإلطعام ملا كان بدباًل لن الصهام، ﴾ں ں ڻ ڻڻ﴿: من تكرار

)﴾ڻں ں ڻ ڻ﴿:  َمْ َُيَْتج أن بقول
3). 

لهكون إبامنك  با هل ورسول  : يأ ﴾ھ ھ ھ ھے﴿

 .(1)لز وجلإبامًنا كقهقهاا، ولهكون لماًل تيتزمون ب  أمر ا هل 

                                                           

تفسري »، و(1/864)ليواكدي « التفسري الوسهط»، و(8/4844)« تفسري الشافعي»: بنِّر( 1)

 (.2/58)« اليغوي

تفسري »، و(48 -2/44)« املغني»، و(5/815)« املحرر الوجهز»، و(9/491)« املحىل»: بنِّر( 2)

 (.82/84)« وبرالتحربر والتن»، و(41/828)« القرطيي

بدائع »، و(84/881)ليواكدي « التفسري اليسهط»، و(8/4841)« تفسري الشافعي»: بنِّر( 3)

« تفسري القرطيي»، و(48 -2/44)« املغني»، و(89/121)« تفسري الرازي»، و(8/881)« الصنائع

 .، واملصادر السابقة(41/828)
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 .(2)ما سيق ذكره من كفارة الِّهار وحتربم : يأ ﴾ے ۓ ۓڭ﴿

، وهو ما بفصل بني الشهئني: مجع واحلدود ، فكأن هذا هو احلدُّ الفاصل بني (3)كد 

 .احلالل واحلرام، واإلسالم واجلاهيهةاحلق والياطل، و

؛ ألهن  ال بؤمنون بحدود ا هل، فال بيتزموهنا، ففي ﴾ڭ ڭ ڭ﴿: وهلذا قال

جوب العمل ذلك حتذبر منه  ومن فعيه ، وفه  دلوة إىل التزام رشبعة ا هل سيحان ، وو

دون بالعذاب املؤ م يف الدنها  هبا وحتكهمها، فالكافرون الذبن ال بؤمنون باحلدود متولَّ

 . واآلخرة

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿: وكأن هذا ُبشي  قول  تعاىل

، وفه  تعربض بَمن بيتغون يف اإلسالم [11: املائدة] ﴾ھ ھ ھ ھ

بالرشبعة التقاًدا، وال بيتزموهنا، سنة اجلاهيهة من املنافقني وغريه  الذبن ال بؤمنون 

 .وال بعميون هبا

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿: ، فقال تعاىل *

 : ﴾ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ

                                                                                                                                                    

« روح املعاين»، و(41/821) «تفسري القرطيي»، و(88/165)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 (.82/88)« التحربر والتنوبر»، و(41/841)

التحربر »، و(1/868)ليواكدي « التفسري الوسهط»، و(1/852)« تفسري ابن أيب زمنني»: بنِّر( 2)

 (.82/88)« والتنوبر

« ةمعج  اليغة العربهة املعارص»، و(2/2)« تاج العروس»، و(1/862)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 3)

ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ... ﴿: «سورة الطالق»، وما سهأيت يف «ح د د»( 4/151)

 .﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ
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ۆ ﴿هكذا توجَّ  السهاق إىل بعض َمن ه  كول املؤمنني ولهسوا منه ، وه  

، وهي مثل: يأ ﴾ۆ ۈ ۈ  ﴾ۀ﴿: بقفون يف احلدِّ اآلخر املقابل ليحقِّ

ا وناكهة غري ما فه  ا هل ورسول  واملؤمنون: أي ،[48: األنفال]  .(1)بتخذون ِشقا

ُأذلوا وُأههنوا كام ُأهني الذبن من قييه  من األم ، وممن : يأ ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ﴿

 .(2)تروهن  كولك ، كام كدث ليني َقهْنَُقاع ولقربش يف هزبمته  النكراء يف بدر

، فالَكْيت ﴾ٴۇ﴿: ول ناسب مع ق؛ ألن  بت﴾ائ﴿ولربَّ هنا بـ: ﴾ې ې ې ېى ى ائ ائ﴿

الذي أصاهب  يف الدنها ُبناسي  بوم القهامة أن بكون العذاب مههنًا هل ، وال أشد هواًنا 

 .[6: التحرب ] ﴾ی جئ حئمئ﴿هل  من أن ُُيرشوا يف ناٍر 

 : ﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی﴿ *

إكاطت  سيحان  يف ذلك تأكهد ودلوة ليمؤمنني إىل أن بستح روا كامل ليم  و

يف ركن  ريض ا هل لنهازوجها، ولائشة بخيق ، ولقد سمع هذه املرأة التي جتادل يف 

ون أو  الدار ال تسمعها، فال خيفى ليه  سيحان  يشء مما بعمل العياد أو بقولون أو برسُّ

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿: بِّهرون

 . [41: الرلد] ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڳ ڱ

، فقد أكصاه كني نسه  ئه  ا هل تعاىل ب  بوَم القهامةوما بفعي  العياد ُبكتب، وبنيِّ 

الناس، والكالم هنا لن أولئك الذبن كفروا با هل ورسول ، فإهن  نسوا ألامهل ، وأما 

                                                           

« تفسري القرطيي»، و(5/824)« املحرر الوجهز»، و(44/1818)« اهلدابة إىل بيوغ النهابة»: بنِّر( 1)

 .، واملصادر اآلتهة(41/822)

« تفسري القرطيي»، و(8/145)« السمرقندي تفسري»، و(88/166)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

« التحربر والتنوبر»، و(6/8511)« يف ظالل القرآن»، و(2/14)« تفسري ابن كثري»، و(41/822)

 .صادر السابقة، وامل(82/88)
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وخطأه بني املؤمن فإن  وإن كان بقع من  اخلطأ، إال أن  ال بنسى لمي ، فهو برى ذني  

هد فه  أن بكون خرًيا، كام ورد لن لمر لهنه ، فُهكثر من االستغفار والندم كتى فهام جيت

ر لن   ريض ا هل لن  أن  ملا الرتض يف صيح احلَُدْبيِهَة، أن  لمل لذلك ألاماًل صاحلة؛ لتكفِّ

 . (1)ما مىض من التوقف يف امتثال األمر ابتداء

وربام وقع املرُء يف ذنب، فكان خرًيا ل  من جهة ما تيع  من ندم وتكفري 

 .وانكسار وسالمة من الُعجب واالغرتاربالصاحلات وتواضع 

، فهو شههد كارض  خيفى ليه  من أمره  يشء، ُسه  ولالنهته ال ﴾ىئ ىئ ىئ ی ی﴿

 !(2)معه ، كثروا أو قيُّوا، وهي درجة أبيغ من جمرد العي  أو اإلكصاء

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ *

ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ 

 : ﴾ڍ ڍ

إشارة إىل كامل ليم  سيحان  الشامل الرسبع املحهط الذي ال خيفى ليه  خافهة، 

ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ﴿: كام قال تعاىل

ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت 

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿: ؛ وهلذا بدأ اآلبة بالعي ، فقال[59: األنعام] ﴾خت

                                                           

« دالئل النيوة»، و(8/841)البن هشام « السرية النيوبة»، و(8184)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 1)

 (.5/58)« سيل اهلدى والرشاد»، و(5/816)« ح الياريفت»، و(1/416)لييههقي 

اشتقاق »، و(58ص)ليزجاج « تفسري أسامء ا هل احلسنى»، و(88/161)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

فتح »، و(2/14)« تفسري ابن كثري»، و(41/829)« تفسري القرطيي»، و(488ص)ليزجاجي « امء ا هلأس

 (.5/888)« القدبر
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، ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿: ال، وخت  اآلبة بالعي ، فق﴾ٻ

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿: ووسط اآلبة هو صورة تفصهيهة موضحة هلذا العي 

 . (1)﴾...ٿ ٿ ٿ

ة بني اثنني أو أكثر، وغالًيا إذا كانوا اثنني بقال: والنَّْجوى ة، : اهلمس واملسارَّ مسارَّ

فإن كانوا أكثر لربَّ لن  بالنجوى
ة ، وقد ُتطيق النجوى لىل جممل التناجي أو املسارَّ (2)

 . (3)بني فئة دون الياقني

هت  بسمع  و رها اآلبة أن ا هل معه  يف نجواه  ومسارَّ برصه واحلقهقة التي تقرِّ

 . وليم  التام الذي ال بضل، وكفِّ  وإكصائ  الذي ال بنسى

ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿: ؛ لهكون قول  بعد ذلك«الثالثة»وبدأ بـ

، ث  ذكر «لثالثةا»أدنى من  «االثنان»تناسًيا متقاباًل، فـم ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

: تدخل يف األدنى املذكور، فيام قال «األربعة»؛ ألن «األربعة»وجتاوز  «اخلمسة»

ان ك ﴾...ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿

، «اخلمسة»و «الثالثة»واتسع اس  اإلشارة لهشمل . (4)«اخلمسة»أدنى من  «األربعة»

 .لىل ما يف السهاق من جتنب تكرار العدد وهو أمجل وأبيغ

                                                           

« تفسري القاسمي»، و(416ص)ليذهيي « العيو»، و(4/881)« تأوبالتإبطال ال»: بنِّر( 1)

(5/11.) 

تفسري »، و(8/445)ليواكدي « التفسري الوسهط»، و(5/191)« تفسري املاوردي»: بنِّر( 2)

الدر املصون يف ليوم »، و(41/485)، (1/61)« اليحر املحهط يف التفسري»، و(41/891)« القرطيي

 (.41/288)« التفسري القرآين ليقرآن»و، (1/91)« الكتاب املكنون

« تفسري القرطيي»، و(4/111)« زاد املسري»، و(8/411)ليزجاج « معاين القرآن»: بنِّر( 3)

 (.8/881)« فتح اليهان يف مقاصد القرآن»، و(4/591)« دبرفتح الق»، و(5/828)

« تفسري اإلجيي»و، (6/818)« تفسري النهسابوري»، و(112 -8/111)« تفسري النسفي»: بنِّر( 4)

 (.41/842)« روح املعاين»، و(1/811)
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ۅ ﴿: ليههام السالممع  وبرصه، كام قال ملوسى وهارون بعيم  وبسفهو معه  

، وبسيطان  سيحان ، وإكاطت  وقدرت ، فهذا [16: طـ ] ﴾ۉ ۉ ې ې

 .(1)«تفسريه»معنى املعهَّة، كام ذكره األئمة والسيف، وأشار إله  ابن كثري يف 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿

والنص : ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ

ون وكدة الصف املسي  بالتناجي، تحذبر والولهدأقرب لي ، ففه  تعربض بالذبن بشقُّ

وبث الفرقة، وإشالة القيق، ال بقصد اإلصالح، بل لغرض تنفري املؤمنني وزلزلة 

ن ملؤاخذهت  ليه  ده  بأن خيربه  بام لميوا بوم القهامة، وهو متضمِّ  .بقهنه ، ولذا تولَّ

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿ *

گ گ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہہ ں ں 

 : ﴾ھ ھ ھ

تشري اآلبة إىل ُأناٍس ظيُّوا بتناجون وبتهامسون منعزلني لن املجمولة، بتآمرون 

بمكائد وُخطط خيهثة، مقصودها النهل من اإلسالم ومراغمة أهي ، وهي احلرب 

ائعات يف داخي ، لىل أن ى إىل تفتهت املجتمع ونرش الشالنفسهة واالجتاملهة التي تسع

، فال »: صىل ا هل ليه  وسي لنجوى ذاهتا حُتدث احلزن، كام قال هذه ا إذا كنتم ثالثة 

                                                           

تفسري »، و(488 -8/484)« اجتامع اجلهو  اإلسالمهة»، و(5/195)« جمموع الفتاوى»: بنِّر( 1)

 (.2/18)« بن كثريا
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ألن  إذا أصيحوا بتهامسون فهام بهنه  . (1)«يتناَجى اثنان دوَن صاحبهام، فإن ذلك ُُيزُنهُ 

يمون فه ، أو وهو منعزل لنه  ضاق صدره، ورأى أن  لهس حمالا ليثقة، وربام كانوا بتك

ا يف أمانت   . خُيفون لن  بعض احلقائق؛ شكا

إن  بدخل يف التناجي لو تكيموا بيغة أخرى غري : ولذلك قال بعض أهل العلم

 . (2)فاء احلوار لن اليغة التي ُُيسنها؛ بقصد إخ

أناس بتناجون بام ال جيوز، زبادة لىل أهن  قد هُنوا لن جمرد : واملعنيون يف هذه اآلية

 ناجي، فكهف إذا كان موضولها اإلث  والعدوان ومعصهة الرسول؟الت

 . (3)ما خيصه  من املعايص، كرشب املحرم أو اليهو املحرم: ُبقصد ب  هنا: واإلثم

لىل اآلخربن، بتناجون بالوقهعة بفالن أو رضب  أو ُسقة فهو : وأما العدوان

 . (4)مال 

من اإلث  والعدوان،  إن كانتفهي و: صىل ا هل ليه  وسي  معصية الرسولوأما 

لكنها ُذكرت ختصهًصا؛ ألن  بني أظهره ، واملؤمنون ُييون  وُبطهعون ، إال أن هؤالء 

، ولعل موضوع صىل ا هل ليه  وسي الناس كفروا النعمة، وأصيحوا بتناجون بمعصهت  

د لىل األوامر التي  املسيمني يف تنِِّّ  كركة املعصهة هنا لهس جمرد خمالفة سنت ؛ بل التمرُّ

مواجهة خصومه  من الههود واملرشكني، وإرباك املوقف يف األزمات التي كانت متر 

 .باملجتمع املسي  الناشئ

                                                           

 من كدبث ابن مسعود وابن لمر( 8421، 8428)، ومسي  (6891، 6822)أخرج  اليخاري ( 1)

 . ريض ا هل لنهام

 (.82/81)« التحربر والتنوبر» :بنِّر( 2)

« تفسري ابن كثري»، و(1/859)« تفسري ابن أيب زمنني»، و(1/861)« تفسري مقاتل»: بنِّر( 3)

 (. 82/81)« التحربر والتنوبر»، و(2/18)

 .، واملصادر السابقة(8/146)« تفسري السمرقندي»: بنِّر( 4)
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والِّاهر : ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿

ام : قالوا ل  صىل ا هل ليه  وسي ؛ فقد كانوا إذا جاؤوا لينيي (1)أن املقصود الههود السَّ

ام .(2)ليهك با أبا القاس  ، وبتِّاهرون بأهن  بسيِّمون (3)هلالك أو املوتا: هو والسَّ

بأخذه  بِّاهره ، كتى أكثر الناُس ليه ، وقد سيَّ   صىل ا هل ليه  وسي ليه ، والنييُّ 

: با رسوَل ا هل، إن  بقول: ، فقالواصىل ا هل ليه  وسي ليه  أكُده ، وردَّ ليه  النييُّ 

ام؟ فقال وه »: السَّ اُم عليك؟: أقلَت »:  ، فقالفردُّوه ليه. «علَّ ردُّ . نع : قال. «السَّ

وا يف السالم أن بردُّوا بقوهل  صىل ا هل ليه  وسي فأرشده   أما . (4)«وعليكم»: إذا شكُّ

 .(5)فرتد ليه  بمثيها أو أكسن. السالم ليهك : إن ليمَت أن  قال

إما بقولون ذلك : ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ﴿

هوا ب ،  ا  أن هذا لو كان نيهاا: أو بقولون يف خاصة جمالسه يف قيوهب ، دون أن بتفوَّ كقا

                                                           

 ،(1/861)ليواكدي « لتفسري الوسهطا»، و(44/1864)« اهلدابة إىل بيوغ النهابة»: بنِّر( 1)

 (.41/898)« تفسري القرطيي»، و(89/194)« تفسري الرازي»و

تفسري »، و(8466، 8465)« صحهح مسي »، و(6856، 8985)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 2)

 (.144ص)ليواكدي « أسياب النزول»، و(114 -88/111)« الطربي

 (.2/162)« االستذكار»، و(4/851)البن قتهية « غربب احلدبث»: بنِّر( 3)

، (8814)، والرتمذي (4415)« األدب املفرد»، واليخاري يف (48159، 48181)أخرج  أمحد ( 4)

 . ريض ا هل لن من كدبث أنس ( 8691)وابن ماج  

 (.8468)« صحهح مسي »، و(6986)« صحهح اليخاري»وأصي  يف 

 ريض ا هل لنهام بث ابن لمرمن كد( 8461)« صحهح مسي »، و(6851)« صحهح اليخاري»ويف 

 .نحوه

 (.41/816)« لمدة القاري»، و(41/29)« التمههد»: بنِّر( 5)
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بنا ا هل بام نقول، فنحن نتكيَّ  يف ظهره بمعصهت  ونتناجى بذلك، وُنيقي ليه  التحهة  لعذَّ

بنا ا هل هبذا  . (1)املُييسة اخلادلة، و م ُبعذِّ

سيون هودبة املربضة يف تعاميها مع الشأن اإلهلي، فه  ُيوهذا مالئ  ليعقيهة اله

ل العقاب، لكن ا هل تعاىل لقاب ا هل كعقاب اليرش، فإن اإلنسان إذا سخ ط ربام ُبعجِّ

ل لعجية لياده، وهلذا ردَّ ليهه  فقال ہ ہ ﴿: كيه  صيور، ال بعجِّ

، واملعنى ظاهر، فإن  م بيحقه  لذاب يف الدنها ﴾ہہ ھ ھ

د ا هل ليهه  من لقوبة اآلخرة، وبئس العذابفحسيه  ما   .تولَّ

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿ *

 : ﴾ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

بد من التناجي، فيهكن يف غري اإلث  والعدوان ومعصهة  إن كان وال: أي

إياكم واجللوَس يف »: صىل ا هل ليه  وسي ، كام يف احلدبث ملا قال الرسول (2)الرسول

ُث : قالوا. «الطرقات صىل قال رسوُل ا هل . فهها با رسوَل ا هل، ما لنا ُبدٌّ من جمالسنا نتحدَّ

هُ »: ا هل ليه  وسي  ُ ؟ قال: قالوا. «فإذا أبيُتْم إَِّلَّ املجلَس، فَأْعُطوا الطريَق حقَّ : وما كقُّ

 .(3)«رغضُّ البرص، وكفُّ األََذى، وردُّ السالم، واألمُر باملعروف، والنهُي عن املنك»

أهنا حُتِدث ُكزًنا ذاهتا، ولينجوى  أوَّل  إًذا النهي لن النَّْجوى يف السابق هو 

 .وانخزااًل بني املؤمنني وخوًفا ورليًا

                                                           

« تفسري القرطيي»، و(89/194)« تفسري الرازي»، و(88/118)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 (.82/88)« التحربر والتنوبر»، و(41/884)« روح املعاين»، و(41/891)

، (41/891)« تفسري القرطيي»و، (89/198)« تفسري الرازي»و، (1/194)« الكشاف»: بنِّر( 2)

، (41/88)« فتح اليهان يف مقاصد القرآن»، و(5/881)« فتح القدبر»، و(2/11)« تفسري ابن كثري»و

 (.82/88)« التحربر والتنوبر»و

 . ريض ا هل لن من كدبث أيب سعهد ( 8484)، ومسي  (6889)أخرج  اليخاري ( 3)
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ألن تيك النَّْجوى تكون باإلث  والعدوان ومعصهة الرسول، فيذا هناه  : وثانيا

اليدبل؛ وهو التناصح والتحاور هنا أن بتناجوا كام بتناجى املنافقون، وأرشده  إىل 

 .فهام خيدم وكدة املجتمع املسي  وأمن 

م هنا العدوانيف مقابل  والَِّبُّ ، اإلثميف مقابل  ىتقوفال لىل « الرِبَّ »، وقدَّ

م «التقوى» ُ «العدوان»لىل « اإلث »، يف كني أن  قدَّ أن لمل  -وا هل ألي  -، والرسِّ

م لىل النفع الالزم: هاءاخلري لآلخربن أفضل؛ وهلذا بقول الفق ي ُبقدَّ . (1)النفع املتعدِّ

 .ة؛ ألن فه  نفًعا لآلخربنأفضل من نوافل العياد فاإلكسان إىل الفقري

 : ﴾ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ﴿ *

 .(2)﴾ې ى ى ﴿بنيَّ تعاىل أن التحربض لىل هذه النَّْجوى إنام هو من الشهطان؛ 

صىل ا هل إن ا هل ال ُُيب أن ُُيزن الذبن آمنوا، وهلذا  م بتعيَّدنا باحلزن، وهنى رسوَل  

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿: ، وقال[22: احلجر] ﴾وئ وئ ۇئ﴿: لن ذلك، وقال سي ليه  و

س ليسعادة يف القيب وانرشاح [11: التوبة] ﴾ۆ ۈ ۈٴۇ ، فالقه  اإلبامنهة تؤسِّ

النفس وقرة العني، وأن كل ما بدلو إىل حتقهق معنى الرضا والفرح والسعادة والرسور 

 . فإن  مطيوب ما  م بكن إثاًم 

من بذل املعروف، وهو الرِبُّ الذي أشارت ناس فهام بهنه  ما بتعاطاه ال: ومن ذلك

ة  هل والعيادة، وجتنب ما بثري الندم، وهو التقوى املذكورة، ولذا إله  اآلبة، ومن  الطال

دلا إىل ما بدفع احلزن لن اآلخربن؛ فالكالم الطهب، والقول الطهب، والوج  الطهب، 

                                                           

« مصالد النِّر لإلرشاف لىل مقاصد السور»، و(415ص)« هان يف آداب محية القرآنالتي»: بنِّر( 1)

 (.6/59)« فهض القدبر»، و(4/881)

« تفسري ابن كثري»، و(41/895)« تفسري القرطيي»، و(88/111)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 (.82/81)« التحربر والتنوبر»، و(9/469)« تفسري القاسمي»، و(2/11)
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ز ليه  واليشاشة، وكسن املعامية، واإلكسان إىل اخل يق بكل ممكن مقدور هو مما حُتفِّ

، فإدخال الرسور لىل املؤمنني (1)الرشبعة، وحتث ليه  نصوص الكتاب والسنة

 .مطيوب، وإزالة األكزان منه  مطيوبة

ق اإلبامن أقرب إىل الرضا والرسور، مع أن : ﴾ەئ وئ وئۇئ ائ ائ ەئ﴿ فاملؤمن الذي كقَّ

َمن بسي  منها، وقد تكون مرًضا بصهب  احلزن واهل َّ واالكتئاب لوارض إنسانهة قلَّ 

أكثر من غريه لتقيل  اإلنسان لعارض يف الطفولة أو بسيب املورثات التي جتعي  مههًَّئا

اهل ِّ والغ ِّ واأل م
(2) . 

الكتئاب ال بنحرص سيي  يف الذنب واملعصهة، ومهام بكن فإن اإلبامن إن احلزن وا

أكثر استعداًدا وتأهاًل ليفرح والرضا  هو من أقوى الوسائل التي جتعل اإلنسان

ل ليه  والرسور ومقاومة احلزن؛ فإذا كان لند اإلنسان إبامن قوي با هل وت وكُّ

ادر لىل كل يشء، فذلك بورث  واستحضار ليوجود اإلهلي املههمن لىل كل يشء، والق

س وبرسِّ  خ قوة نفسهة لىل مقاومة احلزن، وكتى لو ُوجد االكتئاب، فاإلبامن بؤسِّ

 . االستعداد واالستجابة النفسهة ليعالج

ْؤبا أو احلُي  :ومن نجوى الشيطان التي ذكرها بعضهم ما بتعيق بالرُّ
، فكثرًيا ما (3)

ر، وربام كان هذا بسيب ُرْؤبا مزلجة رآها، سواًء تذكرها أو  بستهقظ اإلنسان وهو متكدِّ

                                                           

وقول  صىل ا هل ليه  [. ٨٨: احلجر]﴾ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿: ، وقول [28: اليقرة]﴾ ې ى ې﴿: ل  تعاىلمثل قو( 1)

َمن »: وقول ، (8686)أخرج  مسي  . «َّل حتقرنَّ من املعروف شيئ ا، ولو أن تْلَقى أخاَك بوجه َطْلق»: وسي 

س اهللُ عنه ُكربة  من كرب يوم الق َ نفَّس عن مؤمن ُكربة  من ُكرب الدنيا، نفَّ َ اهللُ يامة، وَمن يَّسَّ عىل ُمْعَّس، يَّسَّ

، سرَتُه اهللُ يف الدنيا واآلخرة، واهللُ يف عون العبد ما كان العبُد يف عون  عليه يف الدنيا واآلخرة، وَمن سرَت مسلام 

 (.8699)أخرج  مسي  . «أخيه

 (.82/81)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 2)

« املحرر الوجهز»، و(5/194) «تفسري املاوردي»و ،(88/115)« تفسري الطربي»: بنِّر( 3)

 (.41/481)« اليحر املحهط يف التفسري»، و(5/812)
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ْؤبا سوف ت ر أن هذه الرُّ ق، فإن  بِّل يف كل حلِّة نسهها، ولكن بقي أثرها، ُبفكِّ تحقَّ

ث  بتولَّد لنده . هذا ما كنُت رأبت : متى تقع؟ فربام بقع يشء بشيهها، فهقول: بقول

 .كساس أن  كيام رأى شهًئا خمهًفا أو حمزًنا فإن  سهقعإ

د نفس  لىل التقاد أن ما رأى من  ل لىل ا هل استطاع أن ُبكهِّف وبعوِّ وَمن توكَّ

ه كتى ال بيايل ب ، وقد جربُت هذا بنفيس كثرًيا منذ الطفولة، الشهطان، وأن  لن ب رَّ 

 !ووجدُت األمر كام وصفُت 

صىل ا هل ليه  ، لن النييِّ ريض ا هل لن أيب قتادة من كدبث « الصحهحني»ويف 

ْؤيا من اهلل، واحُلْلُم من الشيطان، فإذا رأى أحُدكم شيئ ا يكَرُهُه »: قال وسي  الرُّ

هُ  ستيقظُ حني ي (1)فلينفْث  ها، فإهنا َّل ترضُّ ْذ من رشِّ  .(2)«ثالَث مرات، ويتعوَّ

 : ﴾حت خت مت ىت يتجث مث ىث يث حج مج ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت﴿ *

انتقل السهاق من موضوع النَّْجوى إىل موضوع آخر متشاب ، بشرتك مع النَّْجوى 

 .يف أن  من آداب املجالسة والعالقة االجتاملهة

 .(3)﴾ٱۡلَمۡجِلِس ﴿، و﴾ی﴿ :بة باجلمع واملفردرئت اآلوقد قُ 

، وهو بتكرر يف صىل ا هل ليه  وسي جميس النيي : يكون املقصودوُيتمل أن 

 . (4)«جميس»باجلمع، ولىل اإلفراد فاملقصود كل  «جمالس»: أوقات خمتيفة، فهسمى

                                                           

 .نفخ لطهف بال ربق: النفث( 1)

 (.8864)، ومسي  (5111)أخرج  اليخاري ( 2)

احلجة يف »، و(689 -682ص)« السيعة يف القراءات»، و(88/112)« تفسري الطربي»: بنِّر( 3)

، (6/821)« احلجة ليقراء السيعة»، و(8/61)لألزهري « لقراءاتمعاين ا»، و(818ص) «القراءات السيع

« معج  القراءات»، و(819ص)« التهسري يف القراءات السيع»، و(111ص)« كجة القراءات»و

(9/811 .) 

« تفسري املاوردي»، و(88/116)« تفسري الطربي»، و(651ص)« تفسري جماهد»: بنِّر( 4)

« تفسري القرطيي»، و(89/198)« تفسري الرازي»، و(819 -5/812)« الوجهز املحرر»، و(5/198)
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اجلمعة، أو  كان يف خطية صىل ا هل ليه  وسي أن النييَّ : وقد ورد يف سبب النزول

ة، وضاق املجيس، فجاء ُأناس من أهل بدر فَّ من السابقني، وبعضه  كيري  يف الصُّ

السن، وبعضه  من السابقني بالعي  ممن ل  وجاهة ومكان  ومنزلة، وبعضه  حمتاج؛ 

س  أن  كان ثقهل السمع، فهحتاج إىل أن  ريض ا هل لن مثيام ورد لن ثابت بن قهس بن َشامَّ

 هل ليه  صىل االنيي  وهؤالء قد حتميه  ظروفه  لىل التأخر أكهاًنا، وكانبكون قربًيا، 

من باب التأدبب والتدربب لناس . «ُقْم يا فالُن، ُقْم يا فالنُ »: ُبضطر إىل أن بقول وسي 

يا فالُن، أفسح »: بثق بمحيته  وطوالهته ، وأن ذلك ال خيد  مشالره ، وربام قال

 التفسح ومرالاة ضهق املجيس يف فرادى، بل بنيِّ  إىل وأكهاًنا ال خياطيه  .«لفالن

 . طربقة اجليوس والتضام واإلفساح لآلخربن

: استغيَّها املنافقون، وقالوا ليمسيمني. «ُقْم يا فالن، ُقْم يا فالن»: وملا قال مرة

ء؛ قوٌم أخذوا ألست  تزلموَن أن صاكَيك  بعدُل بني الناس؟ فوا هل ما لدل بني هؤال

)؟!ن نيهه ، أقامه  وأجيس َمن أبطأ لنه  مقامه ه  وأكيُّوا القرَب مجمالس
1). 

وأرادوا هبذا إبغار صدوره ، وحتربك كوامن النفس واألنانهة التي هي من رش ما 

 .بوتِّر العالقة وبفسدها

                                                                                                                                                    

« التحربر والتنوبر»، و(5/885)« فتح القدبر»، و(2/15)« تفسري ابن كثري»، و(891 -41/896)

 .، واملصادر السابقة(82/89)

 «أسياب النزول»، و(859 -9/852)« تفسري الثعييي»، و(1/868)« تفسري مقاتل»: بنِّر( 1)

تفسري ابن »، و(891 -41/896)« تفسري القرطيي»، و(2/51)« تفسري اليغوي»، و(148ص)ليواكدي 

 (. 16 -2/15)« كثري

ريض أن النييَّ صىل ا هل ليه  وسي  كان يف جميس، وكان إىل جني  أبو بكر : وأما ما ورد أن سبب النزول

ا هل ليه  وسي  بنُِّر، فعرف أبو  فأصيَح النييُّ صىل، فوقف و م جيد جميًسا، ريض ا هل لن ، فجاء ليلٌّ ا هل لن 

، 414)« معج  ابن األلرايب»: بنِّر. فال بصح... ها هنا با أبا احلسن: ، فأفسَح ل ، وقالريض ا هل لن بكر 

البن « املوضولات»، و(1/499)البن العريب « أككام القرآن»، و(4461)« مسند الشهاب»، و(566

 (. 8881)« السيسية الضعهفة»، و(814ص)« الفوائد املجمولة»، و(824 -4/821)اجلوزي 
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األََثرة يف إن من ألِّ  ما بعانه  الناس يف جمتمعاتنا طيع األنانهة؛ التي هي 

فسهطرة النزلة .. مل، يف الدراسةالسهارة، يف الوظهفة، يف الع املجيس، يف قهادة

األنانهة لىل املجتمع كفهية بتدمريه والقضاء ليه ، وال بمكن حماربة هذه األََثرة إال 

، كام نجد ها هنا، فا هل سيحان  خياطيه  بيفظ (1)بتوظهف القه  اإلبامنهة وحتربكها

، إًذا اإلبامن املوجود يف قيوبك  ﴾مث ىث يث حج﴿: ، وخيت  اآلبة بقول ﴾ېئ ېئ ېئ﴿: «اإلبامن»

جيب أن بتحول إىل برامج لميهة واقعهة ُترى لىل اجلوارح والسيوك يف املييس واملأكل، 

واملجيس والعمل والطربق، ومع األهل وغريه ، فال بنيغي أن نستسي  لعاداتنا 

املجيس لىل عامل ب  يف االجتاملهة وملألوفاتنا؛ بل أن نستيه  اإلبامن يف الذوق الذي نت

 .صعهد الفرد أو اجلاملة

وألن من طيهعة النفس أن ترسع ليعمل كني تعرف جزاءه، بنيَّ أن اإلفساح يف 

املجيس برتتَّب ليه  أن بفسح ا هل هل ، وهذا بشمل الُفسحة يف احلهاة والرزق وَسعة 

  غريه  بمجالسه  النفس واليال، والُفسحة يف منازهل  يف اجلنة لقاء طهيته  وإبثاره

 .(2)التي سيقوا إلهها

املرتفع الناشز من : هو واملكان الناشزاالرتفاع، : هو النُّشوز: ﴾خبيئ جب حب ﴿

هت املرأة التي تعيص زوجها وال تؤدِّي كقوق  : ناشًزا: األرض، ومن  ُسمِّ

)[81: النساء] ﴾ٹ ٹ ڤ﴿
3) . 

                                                           

 .ليمؤلِّف« وأخواهتا.. أنا»: بنِّر( 1)

« تفسري الرازي»، و(1/198)« الكشاف»، و(518 -9/514)« تفسري املاتربدي»: بنِّر( 2)

 (. 82/82)« التحربر والتنوبر»، و(41/899)« تفسري القرطيي»، و(89/191)

« تفسري الرازي»، و(8/4485)« اهلدابة إىل بيوغ النهابة»، و(6/691)« يتفسري الطرب»: بنِّر( 3)

 (.5/14)« التحربر والتنوبر»، و(8/891)« تفسري ابن كثري»، و(44/885)

 .«ن   ز»( 5/142)« لسان العرب»، و(216ص)« املفردات يف غربب القرآن»: وبنِّر أبًضا
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ٱ ٻ ﴿: تعاىلوكذلك الرجل بقع من  النشوز يف كق زوجت ، كام يف قول  

، [482: النساء] ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ

 .وإن كانت لغة الفقهاء ُتطيق النشوز لىل املرأة دون الرجل يف الغالب

االنرصاف كتى ال تثقيوا : واملقصود. (1)قوموا، فقوموا: إذا قهل لك : واملعنى

: يف قول  وسي  ليه  صىل ا هللىل املضهف، كام أمر ا هل سيحان  املؤمنني يف شأن الرسول 

ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿

: قوموا، فقوموا، أو: ، فإذا قهل لك [58: األكزاب] ﴾ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ

انرصفوا، فانرصفوا، وال تتثاقيوا وتستطهيوا اجليوس، غري متنيهني إىل كاجة املضهف 

 .(2)ليخيوة بنفس  أو أهي  أو استطالت  املجيس دون فائدة

يب من أكدك  أن بقوم لن مكان  يف املجيس، مرالاة حلِق كيري ا طُ إذ: ومن املعنى

 .(3)أو ضعهِف َسْمٍع أو نحوه، فيهق  بطهب نفس 

م، فهي : يأ ﴾حت خت مت ىت يتجث مب ىب يب جت﴿ إن تفعيوا ذلك دون ضهق أو كزن أو تربُّ

الِّاهر، بل يف لالمة اإلبامن والعي ؛ ألن الدرجة لهست يف صدارة املجيس أو التكرب  

 .بامن والعي اإل

صىل ويف ذلك إشارة ضمنهة إىل أن الناس لهسوا سواسهة، كتى أصحاب حممد 

؛ فهه  اخليفاء الراشدون، وفهه  العرشة امليرشون باجلنة، وفهه  ا هل ليه  وسي 

السابقون األولون من املهاجربن واألنصار، وفهه  َمْسَيمة الفتح، وفهه  َمن روى 

                                                           

، (89/191)« تفسري الرازي»، و(5/819)« هزاملحرر الوج»، و(2/52)« تفسري اليغوي»: بنِّر( 1)

 (.5/886)« فتح القدبر»و

« تفسري القرطيي»، و(5/829)« تفسري السمعاين»، و(88/121)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 .، واملصادر السابقة(82/89)« التحربر والتنوبر»، و(41/899)

 .واملصادر السابقة ،(8/851)« تفسري ابن جزي»، و(1/868)« تفسري مقاتل»: بنِّر( 3)
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واكًدا، وفهه  َمن  م برو شهًئا، وفهه  َمن ال   برو إال كدبًثارية، وفهه  َمن  مأكادبث كث

.. ُبعرف يف كتب السري إال اسم ، وفهه  األلراب الذبن ه  ُكدثاء لهد بإسالم

هبذا الفعل، بمعنى أن : يأ ﴾حت خت مت ىت يتجث مب ىب يب جت﴿: فالناس لهسوا سواسهة، فهنا ملا قال

مون لىل غريهأصحاب السابقة واإلبامن بُ  مون لىل  ، وكذلك أصحاب اقدَّ لعي  بقدَّ

 .(1)غريه 

 ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿: وهنا لفتة إىل مكانة العي  واإلبامن، كام قال تعاىل

 : (2)، فيهس متهز الناس بأنساهب  أو جمده  االجتاملي، كام قهل[56: الروم]

 َمَدان َقْهٍس وليدِ ولو كنَت من ***  األنساَب ُتنجهَك من َلَِّى سِب فال حت

 وسيامُن يف الفردوس من ُخراسان***  لنار وهو ابُن هاش ب يف اأبو هل

 : (3)وكام قهل

 ُبغنهَك حمموُدُه لن النََّسِب ***  كن ابَن َمن شئَت واكتسْب أدًبا

 كان أيب: لهس الفتى َمن بقول***  ها أنا ذا: إن الفتى َمن بقول

ن السابقني، فهذا ال ويف ذلك دلوة إىل تعِّه  أهل العي  واإلبامن، أما إن كانوا م

ة ممن أثنى ا هل تعاىل ل يهه  وجعل لىل أبدهي  قهام الدبن ونرصت  شك فه ، وخاصَّ

 . وكفظ القرآن والسنة

والكفر بالتاربخ هو كفر بالذات، وإذا التقدنا أن األجهال السابقة ما استطالت 

فة، أو ما قامت ب ، فهنيغيأن ُتطيِّ  أن نعتقد أن َمن بعده   ق الدبن أو طيَّقت  بطربقة حمرَّ

                                                           

« القرطيي تفسري»، و(89/191)« تفسري الرازي»، و(88/121)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

(41/899.) 

 (.421ص)« مقامات لائض القرين»: بنِّر( 2)

، (8/811)« بغهة الولاة»، و(86/14)« الوايف بالوفهات»، و(6/8146)« معج  األدباء»: بنِّر( 3)

 (.46ص)« دبوان ليل بن أيب طالب»و
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يف النهابة إنكاًرا ليذات نفسها، وجحوًدا ليرسالة أوىل أن ال بقوموا بذلك، فهكون هذا 

ومرسيها، ومتههًدا لصغار النفوس واستعدادها لإلفتتان، وحتذبًرا ليرصاع داخل 

 . تخيةالدوائر الفاضية واملن

ليهه ، وكسن الِّن هب ،  ويف هذا إثيات ملا بنيغي من حمية أهل العي ، والثناء

ْيب والعهب والتنقص والدلوة هل ، وتكربمه ، وجتن ب الوقهعة فهه  بالذم والسَّ

أ «َّل يعرُف الفضَل ألهل الفضل إَّل ذو الفضل»واالزدراء، و ، فإذا رأبَت اإلنسان بتجرَّ

وأهل الفضل وبزدرهي  أو ُيتقره ، فالي  أن هذا من دناءة لىل األكابر والعِّامء 

 .  ، ومن قية العي  واألخالق والذوق أبًضانفس

وال بيزم من هذا التقاد لصمته ، وال حترب  الردِّ ليهه  فهام خيطؤون فه  من 

 اجتهادات، فقد َبُردُّ اإلنساُن لىل َمن هو ألِّ  من  وأكثر لياًم، وقد بأخذ من هذا العا م

بد لند الردِّ  ، ولكن الأو من ذاك، والعيامء لهسوا معصومني، وال كهنوت يف اإلسالم

 . والنقد أن بكون بأدب ولدل، ال خيالف التوقري واالكرتام ورلابة احلقوق

فهجب أن نوازن بني هذبن اجلانيني اليذبن كثرًيا ما ُبِّن أهنام متعارضان، فتوقري 

املكان الالئق هب ، ال بمنحه  العصمة فهام بصدر أهل العي  واكرتامه  وإلطاؤه  

اك وى وآراء واجتهادات، كام أن تسوبغ نقده  ومراجعته  واالستدرمنه  من فتا

ليهه ، ورد بعض ما بصدر منه  من اجتهاد مرجوح أو خطأ رصبح، ال بيهح 

االستهانة بقدره ، وال االستخفاف بمكانته ، والتوازن يف هذا مسيك بدل لىل 

 .الرتبهة، وصدق اليهجة، وسالمة الصدر كسن

أ األكناف هل ، كسن   أن بكون قربيًا من ولىل العا م أو الفقه الناس، موطَّ

، وَأالَّ تشغي  الدنها أو املناصب، أو بِّهر  رْب أو سوء الِّنِّ
املعامية، بعهًدا لن الكِ

الكرباء، واملسارلة يف ليناس من أمره ما بدل لىل افتتان  باملجد والرئاسة وجمالسة 
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جاه  لند الناس، أو الوقهعة يف اسرتضائه ؛ لئال بكون هو املتسيِّب يف سقوط 

 .لرض ، أو سوء الِّن ب 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ *

ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

 : ﴾ٹ ٹ

 صىل ا هل ليه  وسي أهن  كانوا بكثرون من جمالسة النيي : سببههذا ترشبع مؤقَّت، 

يه   هل لصىل اومناجات ، كتى يف بهت ، وقد بطهيون اجليوس بام بثقي  وبشغي  لن ألامل  

 . (1)، فأراد ا هل هبذا تأدبيه وسي 

پ پ پ ﴿ صىل ا هل ليه  وسي إذا أردت  مناجاة الرسول : واملعنى

قوا بيشء لىل الفقراء أو املساكني: يأ ﴾ڀ ڀڀ ، ويف هذا (2)قيل أن تناجوه تصدَّ

ل رورة التقههد ترشهد ملناجاهت ، وهتدئة هلذا االندفاع؛ إذ بعض املناجاة مما ال تستدله  ا

من أهل  صىل ا هل ليه  وسي وال احلاجة، وبمكن قضاؤها بمناجاة غري الرسول 

 . احلصافة والرأي

ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿: والصدقة تطهري ليقيب وليامل، كام قال سيحان 

، وهو ﴾ڀ ٺ ٺ ٺٺ﴿: ، ولذا قال هنا[418: التوبة] ﴾ں ں ڻ

؛ وهلذا (3)ياب والرتغهبدلهل لىل أن هذا  م بكن واجيًا قطعهاا، بل لىل سيهل االستح

                                                           

 «تفسري اليغوي»، و(9/511)« تفسري املاتربدي»، و(88/128)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 (.2/54)« تفسري ابن كثري»، و(41/814)« تفسري القرطيي»، و(2/61)

« تفسري ابن كثري»، و(8/142)« تفسري السمرقندي»، و(88/124)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 .، واملصادر السابقة(5/881)« فتح القدبر»، و(2/19)

« اليهان يف مقاصد القرآنفتح »، و(5/881)« فتح القدبر»، و(89/195)« تفسري الرازي»: بنِّر( 3)

 (.82/11)« التحربر والتنوبر»، و(9/416)« تفسري القاسمي»، و(41/82)
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، ويف هذا إشارة إىل فئة ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿: قال

 .(1)أخرى من املؤمنني  م بكونوا بأهل َبَسار كتى جيدوا ما بتصدقون ب ، فخفَّف ا هل لنه 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ﴿ *

ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ  ڄ ڃ ڃڃ ڄ

 :﴾ڍ ڍ ڌ

ڤ ﴿: وا التصدق، فقالأشار إىل فئة أخرى من كدثاء العهد باإلسالم استثقي

لجزت  أو خفت  من : عنيب ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ

موا هذه الصدقات التي ُأمرت  هبا ، ﴾ڄ ڄ ڄ﴿ ،(2)الفقر أو غريه، في  تقدِّ

قوا  ەئ ﴿: «سورة التوبة»خفَّف لنك ، كام قال يف : عنيب ﴾ڄ ڃ ڃ﴿و م تتصدَّ

 . (3)ختفهف األمر: ، فالتوبة هنا قد تعني[ 441: التوبة] ﴾وئ وئۇئ

آلبتان نزلتا مًعا، مما بدل لىل أن األمر لهس فه  نسخ من الوجوب إىل او

إن هذه اآلبة  م بعمل هبا أكٌد : ؛ وهلذا بقال(4)االستحياب، وإنام ُخفِّف يف السهاق نفس 

هذه اآلبة ما لمل هبا أكٌد، وال بعمل هبا »: قال ريض ا هل لن قط، إال ما ُروي أن ليهاا 

                                                           

« تفسري اخلازن»، و(41/818)« تفسري القرطيي»، و(9/868)« تفسري الثعييي»: بنِّر( 1)

 (.82/11)« التحربر والتنوبر»، و(41/885)« روح املعاين»، و(1/868)

تفسري »، و(1/866)ليواكدي « التفسري الوسهط»، و(88/126)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 (.41/818)« تفسري القرطيي»، و(89/196)« الرازي

تفسري »، و(891ص)« يف تفسري الغرببتذكرة األربب »، و(9/868)« تفسري الثعييي»: بنِّر( 3)

ادر السابقة ، واملص(82/11)« التحربر والتنوبر»، و(9/416)« تفسري القاسمي»، و(8/154)« النسفي

 .واآلتهة

 (.89/196)« تفسري الرازي»: بنِّر( 4)
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ملا نزلت هذه اآلبة كان لنده دبنار، فرصف  اثني لرش  ريض ا هل لن ا فإن ليها . «أكد بعدي

ق لىل فقري، ث  بناجي النيي   . (1)صىل ا هل ليه  وسي درمًها، وكان بتصدَّ

فعل ذلك لىل سيهل الربكة وامتثال أمر ا هل تعاىل، وإال  ريض ا هل لن وقد بكون ليلٌّ 

بزورمها يف  صىل ا هل ليه  وسي ، والنييُّ ي ليه  وسصىل ا هل فإن  زوج بنت رسول ا هل 

 .بهتهام

؛ ألن  بني أظهره ، وهو َمن هو يف صىل ا هل ليه  وسي تعِّه  مقام النيي  واملقصود

التواضع ولني اجلانب واحلهاء من الناس، ولذا توىلَّ ا هل كفظ مقام  وتأدبب أصحاب  

ڃ ڃ ﴿: اآلبة بقول ا خت  ، وهلذ صىل ا هل ليه  وسيوجمالسه  بيعض كق  الرشبف 

فهذه هي : يأ ﴾چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

الواجيات األصيهة واألركان العميهة، والتي منها الصالة، ومنها الزكاة الواجية ليفقراء 

 .واملساكني، ومنها طالة ا هل وطالة رسول 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڌڎ﴿ *

ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ںں  گ ڳ ڳ ڳ ڳ

 : ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

، وهو متصل بام ذكرنا من تداخل الطوائف 

ر والؤه  خالًصا  املختيفة يف املجتمع املدين، ووجود بعض الضعفاء الذبن  م بتحرَّ

لإلسالم وأهي ، فه  لىل لالقة مع املنافقني أو مع الههود أو مع الوثنهني، بحك  

                                                           

تفسري »، و(88485)« مصنف ابن أيب شهية»، و(859ص)أليب ليهد « الناسخ واملنسوخ»: بنِّر( 1)

نواسخ »، و(1/866)ليواكدي « التفسري الوسهط»، و(8/124) «املستدرك»، و(88/128)« الطربي

 (. 8/596)البن اجلوزي « القرآن
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سوا شهئًا من قة، ونحو ذلك، وقد قيالقرابة أو اجلوار أو الرشاكة أو الصداقة الساب

ر هذا الوالء لنده ، فجاءت هذه اآلبة لتعالج  اإلسالم أو كاولوا، ولكن  م بتحرَّ

 .هذا املوضوع

وا الههود -كام بقول املفرسون -واآلبات نزلت ، و م (1)يف قوم من العرب تولَّ

ح السهاق باس  الههود الذبن كانوا بوالوهن  يف أن لفظ الغضب ، لكن الغالب (2)برصِّ

ک ک ک گ ﴿: ؛ وهلذا قال هنا(3)القرآن ُبطيق لىل الههود

، فهؤالء القوم الذبن غضب ا هل ليهه  لهسوا لرًبا مثيه ، فهكون بهنه  ﴾گ

القرابة والنسب، ولهسوا مثيه  يف اإلسالم، فهؤالء ُبِّهرون اإلسالم، وأولئك 

 .(4)ُبِّهرون الكفر با هل ورسول 

 :-كام قال تعاىل يف موضع آخر -هؤالء القومأن : عنىوجيوز أن يكون امل

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ﴿

لهسوا مع املسيمني، ولهسوا مع ألداء : ، أي[418: النساء] ﴾گگ

مثُل »: صىل ا هل ليه  وسي ، كام يف قول النيي (5)املسيمني، بل ه  مرتدِّدون متذبذبون

                                                           

 (.148ص)ليواكدي « أسياب النزول»: بنِّر( 1)

« تفسري القرطيي»، و(1/868)« تفسري ابن أيب زمنني»، و(88/121)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 (.82/12)« وبرالتحربر والتن»، و(5/889)« فتح القدبر»، و(41/811)

 :«سورة الفاحتة»يف وقد تقدم خترجي  . «اليهوُد مغضوٌب عليهم»: ويف احلدبث املرفوع( 3)

 .﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿

التحربر »، و(41/489)« اليحر املحهط يف التفسري»، و(5/821)« املحرر الوجهز»: بنِّر( 4)

 (. 82/12)« والتنوبر

« تفسري اليغوي»، و(8/149)« تفسري السمرقندي»و ،(88/122)« تفسري الطربي»: بنِّر( 5)

« التحربر والتنوبر»، و(58 -2/54)« تفسري ابن كثري»، و(41/811)«  القرطييتفسري»، و(2/64)

(82/12.) 
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لهست : أي. (1)«هذه مرة  وإىل هذه مرة   إىل املنافق، كمَثِل الشاة العائَِرة بني الغنمني َتِعريُ 

 .(2)مع هذه الرلهة، وال مع تيك الرلهة، فهي ضائعة بهنهام

، (3)املنافقون: واملقصود هنا: ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ﴿

: والثانيةالكذب، : بكذبون ث  ُييفون با هل لىل الكذب، فجمعوا ثالث سوآت؛ األوىل

بقع من  اخلطأ وهو ال بعي ، ويف لغة د أن الكذب وقع منه  لن قصد؛ ألن اإلنسان ق

. أهن  ُييفون با هل لىل ذلك الكذب: والثالثة، (4)أهل احلجاز ُبطيق الكذب لىل اخلطأ

 . (5)والفعل املضارع بدل لىل أن هذا وقع منه  مراًرا ال مرة

ۈئ ﴿: وإذا كان مذموًما أن بكثر املسي  من احليف، ولو صادًقا، كام بدل قول  تعاىل

، فهحيف لىل احلقري واجليهل، والصغري [881: اليقرة] ﴾ېئ ىئېئ ېئ 

والعِّه ، فكهف بَمن ُييف لىل الكذب، ث  بكثر من احليف، كتى بصيح لادة لسانهة، 

 . تدل لىل استهانت  با هل وبآبات 

وإذا كان النهي ورد لن كثرة احليف، كتى مع الصدق، فكهف بَمن ُييف كاذًبا، 

ر ذلك؟   ث  بكرِّ

                                                           

 . ريض ا هل لنهام من كدبث ابن لمر( 8121)أخرج  مسي  ( 1)

« فهض القدبر»، و(46/69)« لمدة القاري»، و(41/482)لينووي « رشح صحهح مسي »: بنِّر( 2)

(5/545- 546.) 

« تفسري الرازي»، و(1/195)« الكشاف»، و(1/868)« مننيتفسري ابن أيب ز»: بنِّر( 3)

« اليياب يف ليوم الكتاب»، و(2/58)« تفسري ابن كثري»، و(8/855)« تفسري ابن جزي»، و(89/191)

 (.41/211)« التفسري القرآين ليقرآن»، و(42/558)

 .«ك ذ ب»( 4/119)« لسان العرب»، و(8/818)ليخطايب « ب احلدبثغرب»: بنِّر( 4)

 .﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ﴿: «سورة القي »، وما سهأيت يف (82/19)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 5)
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باطل قد بكون بمهنًا َغُموًسا بغمس صاكي  يف  الواكد لىل ن احليفوإذا كا

 ، فكهف بَمن هذا دبدن ؟ (1)النار

ده  ا هل بقول  ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ﴿: فهؤالء تولَّ

 . ﴾ڻ ڻ ۀ

والعذاب الشدبد قد بكون يف الدنها بام كتب ا هل تعاىل هل  من الذلِّ واهلوان والغيية، 

 . (2)وهو أبًضا يف اآلخرة

، كتى ال بكون يف اآلبة تكرار؛ ألن  بعد ذلك (3)إن  لذاب القرب: ال بعضهمقو

 . ﴾ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿: قال

بون ب  يف الدنها، من لذاب الذل واهلوان  واألَْوىل أن  بشمل كل ما سوف ُبعذَّ

واخلسف الذي سوف بصهيه ، ولذاب القرب، ولذاب اآلخرة، وأشده لذاب اآلخرة، 

 . بعد لىل وج  التحدبدولذا نص ليه  فهام

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿ *

 : ﴾ے ے ۓ

گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿: هذا تفربع لىل قول 

 .﴾ڳ

                                                           

 (. 482)« صحهح مسي »، و(6981)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 1)

« تفسري الرازي»، و(8/149)« تفسري السمرقندي»، و(88/129)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 (.41/811)« تفسري القرطيي»، و(89/191)

 .، واملصادر السابقة(5/881)« فتح القدبر»، و(5/496)« تفسري اليهضاوي»: بنِّر( 3)
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ُذوا إِْياَمهَنُْم ُجنَّة  ): وقرأها احلسن اليرصي، وأبو العالهة َ : ، أي(1)بكرس اهلمزة (اَّتَّ

كهد تِّاهروا باإلبامن، كتى خيادلوا املؤمنني، وتستقه  كهاهت  املعهشهة، وربام أرادوا ال

 .(2)واملكر واخلدبعة، ولهسوا بمؤمنني

اختذوا : بمني، أي: فتح اهلمزة، مجعب ﴾ہ ہ﴿: وقراءة اجلمهور

: ﴾ہ ھ ھ ھ﴿من الَقَس  با هل وقابًة بتسرتون هبا من املسيمني، 

وا غريه  لن احلق هبذا الفعل الشائن،  وا بأنفسه ، وصدُّ ھ ے ﴿صدُّ

ه ، ه  با هل وباسم  العِّ؛ لهتناسب مع استهانت﴾ے ﴿، ولربَّ بـ﴾ے

ه  بالهمني الكاذبة يف غري مناسية؛   .(3)فكان اجلزاء من جنس العملوزجِّ

 : ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿ *

؛ كتى بقوا أنفسه ، وُيافِّوا لىل ﴾ہ ہ ہ﴿وه  

أمواهل  وأوالده ، ولالقاهت  األُسبة واالجتاملهة، فينيَّ أن األموال واألوالد التي 

ا هل  أوالده  صاحلني، كعيدمن أجيها فعيوا ما فعيوا لن تنفعه  من ا هل، وكتى لو كان 

ا هل بن ُأيَب  ابن َسُيوَل، فاألبناُء ناجون لند ا هل، ولكن ال بغنون شهًئا لن  ابن ليد

                                                           

، (9/868)« تفسري الثعييي»، و(8/845)« املحتسب يف تيهني وجوه شواذ القراءات»: بنِّر( 1)

معج  »، و(5/889)« فتح القدبر»، و(41/811)« تفسري القرطيي»، و(89/191)« تفسري الرازي»و

 . (9/812)« القراءات

« فتح القدبر»، و(41/811)« تفسري القرطيي»، و(89/191)« تفسري الرازي»: بنِّر( 2)

ڻ ۀ ﴿: «سورة املنافقون»، وما سهأيت يف (41/81)« فتح اليهان يف مقاصد القرآن»، و(5/889)

 .﴾ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ

« دابة إىل بيوغ النهابةاهل»، و(9/515)« تفسري املاتربدي»، و(88/129)« سري الطربيتف»: بنِّر( 3)

، (41/811)« تفسري القرطيي»، و(1/851)« زاد املسري»، و(1/195)« الكشاف»، و(44/1814)

 (.51 -82/19)« التحربر والتنوبر»، و(2/58)« تفسري ابن كثري»و
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آبائه ، وقد برثون أمواهل  وبنفقوهنا يف سيهل ا هل، فهنعمون هبا يف الدنها واآلخرة، 

ب  .هبا اآلباء الذبن اكتسيوها بالهمني الكاذبة وبالنفاق وُبعذَّ

ويف ذلك إشارة إىل أن قهمة اإلنسان بالعمل، ولهست بمجرد : ﴾ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۈ﴿

املال، أو النسب، أو الولد، وإنام املال والنسب والولد واملكانة تنفع اإلنسان إذا أكسن 

ڇ ڍ ڍ ﴿: كام قال توظهفها واستخدامها، وإاِلَّ فقد تكون وبااًل ليه ،

)[86: األنفال] ﴾ڌ ڌ
1). 

 : ﴾ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿ *

ألهن  أدمنوا احليف الكاذب، فأصيح لادة وشهوة ال بصربون لنها، فهقع منه  

وئ ﴿، (2)بوم القهامة، فهحيفون با هل كام ُييفون من قيل يف الدنها ليمسيمني لىل الكذب

 ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿: تعاىل ، كام قال ا هل﴾وئ ۇئ ۇئۆئ

 .[88: األنعام]

ون الكذب وبسارلون فه ، كتى ُكتيوا لذبن ما زالوا ا ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿ بكذبون وبتحرَّ

ابني الذبن صار الكذب سهامء ولالمة وصيغة تصيغ شخصهاهت ،  لند ا هل من الكذَّ

 .ولهس جمرد فعل لارض بتوب اإلنسان من  وبندم

 : ﴾حب خب مب ىبی جئ حئمئ ىئ يئ جب ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ﴿ *

                                                           

ليخطهب « الرساج املنري»، و(45/124)« فسري الرازيت»، و(8/841)« تفسري املاوردي»: بنِّر( 1)

 (.411ص)« تفسري السعدي»، و(4/569) الرشبهني

تفسري ابن »، و(89/192)« تفسري الرازي»، و(1/861)ليواكدي « التفسري الوسهط»: بنِّر( 2)

 (.82/58)« التحربر والتنوبر»، و(2/58)« كثري
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ما من »: ، ويف احلدبث(1)أن الشهطان استوىل وسهطر ليهه  من كل جانب: أي

ثالثة يف قرية وَّل َبْدٍو، َّل ُتقاُم فيهم الصالُة إَِّلَّ قد استحوَذ عليهُم الشيطاُن؛ فعليَك 

 .(2)«باجلامعة؛ فإنام يأكُل الذئُب القاصيةَ 

يف  ريض ا هل لنها، وقد قالت لائشة (3)الغالب القوي: هو واألَْحوذ واألَْحوذي

ا، نسهُج وكِده»: ريض ا هل لن وصف لمر   .(4)«كان وا هلِ أكوذبا

ىئ ی یی ی جئ ﴿ وهبذا صاروا من مجالة الشهطان الذبن استسيموا ل  وألطوه القهاد

 .﴾حئمئ ىئ يئ جب حب خب مب

رسان خلبافمع حتزهب  واجتامله  الذي هو مِّنة الربح، إال أن  كك  ليهه  

املطيق يف الدنها واآلخرة؛ ألن اجتامله  كان لىل كرب ا هل وكرب أولهائ ، ومن 

 .كارب ا هل فيهيرش بسوء النهابة مهام ظنَّ غري هذا

 : ﴾يب جت حت خت مت ىت يت جث مث﴿ *

ا آخر غري كدِّ ا هل ورسول ، : أي ُياربون ا هل ورسول ،  :أو املعنىبتخذون كدا

 . (1)ملحاربة ا هل ورسول  بددكأهن  استخدموا السالح واحل

                                                           

« املحرر الوجهز»، و(5/191)« تفسري املاوردي»، و(5/411)ليزجاج « معاين القرآن»: بنِّر( 1)

 (. 82/51)« التحربر والتنوبر»، و(2/888)« فسري أيب السعودت»، و(5/824)

، وابن خزبمة (8/416)، والنسائي (511)، وأبو داود (81541، 84141)أخرج  أمحد ( 2)

من كدبث ( 8/11)واليههقي ، (8/128)، (816، 4/844)، واحلاك  (8414)، وابن كيان (4126)

 . ريض ا هل لن أيب الدرداء 

« التحربر والتنوبر»، و«ح و ذ» (8/121)« لسان العرب»و، (8/568)« احالصح»: بنِّر( 3)

(82/51.) 

 ،(بغهة -966)واحلارث ، (62)« فضائل الصحابة»، وأمحد يف (81155)أخرج  ابن أيب شهية ( 4)

جزء األلف »والَقطِهعي يف ، (1842)« األوسط» يف ، والطرباين(942)« مكارم األخالق»واخلرائطي يف 

 (.2/819)واليههقي ، (425( )4/12)« معرفة الصحابة»وأبو نعه  يف  ،(888)« دبنار
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، أو ُياربون املؤمنني، لكنه  يف صىل ا هل ليه  وسي وه  هنا ُياربون الرسول 

واقع األمر ُياربون دبن ا هل؛ ألن هذا مؤدَّى ما بفعيون، وا هل غالب لىل أمره، فمهام 

ل يف الدنها، واخلزي  كانت كثرهت  وسالكه ، إال أهن  هُيزمون وخُيذلون، فهيحقه  الذُّ

 .يف اآلخرة

هو األكثر ذلًة، وإن كان كل : واألذل، ﴾يت جث﴿: ؛ بل قال«ذلهيون»: و  م بقل

ة، إال أن بعضه  أشد من بعض ذلة كسب درجته  يف الكفر  الكافربن تيحقه  ِذلَّ

 .صىل ا هل ليه  وسي وحمادهت   هل ولرسول  

اد ناس اخيون يف لدأهن  د: عنيب ﴾يت جث﴿: ، وإنام قال«ه  األذلُّون»: و م بقل

، فيهس هل  شأن وال وزن وال قهمة وال التيار وال ذكر، فه  منسهُّون ﴾جث﴿ كثريبن من

 .(2)ضمن هؤالء األذلني

وهي سنة جاربة ال تتخيف مضت لىل أقوام وأم  وطغاة ال بعيمه  إال ا هل، 

ون بالقوة العابرة أ و الِّهور والناموس ال بتخيَّف، ولكن الناس بغفيون لن ، وبغرتُّ

 .الوقتي

 :﴾ىث يث حج مج جحمح جخ حخ مخ جس حس﴿ *

ر وأنزل: يأ ﴾ىث﴿ ز اإلبامن (1)قىض وقدَّ ، فهذا بعطي قوة لِّهمة ليمؤمنني وبعزِّ

دبن إىل أن ُيسموا أمره  وخهاره  إىل اإلبامن  يف قيوهب ، وبدلو الضعفاء واملرتدِّ

 .واإلسالم

                                                                                                                                                    

« روح املعاين»، و(89/122)« تفسري الرازي»، و(5/129)« تفسري املاوردي»: بنِّر( 1)

 .﴾ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿: ، وما تقدم لند قول  تعاىل(41/841)

« تفسري الرازي»، و(1/196)« الكشاف»، و(84/856)ليواكدي « التفسري اليسهط»: بنِّر( 2)

« فتح القدبر»، و(41/481)« اليحر املحهط يف التفسري»، و(41/816)« ييتفسري القرط»، و(89/192)

 (.82/56)« التحربر والتنوبر»، و(5/881)
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ب بقول  تكون باحلجة واليهان أكهًدا ليولد، فالغيية هنا ت ﴾جخ حخ مخ جس﴿: ولقَّ

ان، وهذا دائ  يف كل وقت، والغيية تكون كذلك بالقوة والسيطان، وإن كان والربه

بتفاوت بحسب املييِّغني لن ا هل ورسي ، وقوة كجته ، ومتام معرفته ، وجودة لغته ، 

 .(2)واستهعاهب  ملعطهات لرصه 

ا بالقتال واجلهاد، بكون لرسل ا هل الذبن ُبعثووهذا بكون متى توفرت أسياب ، و

، فإن ا هل تعاىل كتب هل  القوة والغيية واالنتصار، وأذلَّ ليههام السالمحممد كموسى و

، فإن   م ُبيعث ليه  السالمألداءه ، أما الرسل الذبن  م ُبيعثوا بمثل ذلك، كعهسى 

قاء، دبنه  ُكتب ل  اخليود والي بقتال، فهؤالء كتب ا هل هل  القوة والغيية من جهة أن

ي لىل آثاره  دون لقهدهت ، كام جاءت  وأن بقفِّ برسل ُيهون رشبعته  وذكره  وجيدِّ

ز لهسى ودلوت  ومكانت  صىل ا هل ليه  وسي رسالة حممد   .لتعزِّ

ق  أما من بعد الرسل، فإن ا هل تعاىل بكتب العزة والقوة ليمؤمنني، بحسب ما بتحقَّ

د والصفاء وصدق  النهة واالمتثال ليرشوط الرشلهة التي منها فهه  من اإلبامن والتجرُّ

: ، وقال[46: التغابن] ﴾ہ ہ ہ ھ﴿: مرالاة السنن، كام قال تعاىل

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿: ، وقال[61: األنفال] ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴿

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ﴿: ، وقال[826: اليقرة] ﴾ۈٴۇ

 .[66: األنفال] ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ

                                                                                                                                                    

املفردات يف »، و(1/862)ليواكدي « التفسري الوسهط»، و(88/198)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

، واملصادر (82/51)« التحربر والتنوبر»، و(41/816)« تفسري القرطيي»، و(699ص)« غربب القرآن

 .اآلتهة

، (89/192)« تفسري الرازي»، و(1/196)« الكشاف»، و(2/68)« تفسري اليغوي»: بنِّر( 2)

 (.41/882)« روح املعاين»، و(5/881)« فتح القدبر»، و(41/816)« تفسري القرطيي»و
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ *

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ٹ ٹ ڤ

ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ 

ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

 : ﴾ڈ

وهذا بعني استحالة أن بوجد قوم بؤمنون با هل والهوم اآلخر كقَّ اإلبامن، ث  بقع 

تيادل الودِّ واحلبِّ مع َمن كادَّ وكارب ا هل ورسول  وكارب : يف قيوهب  موادة، أي

 .(1)املؤمنني

؛ كتى لدَّ ريض ا هل لنه اآلبات نزلت يف مجالة من الصحابة  أن هذه وقد ورد

ضوا ليعض قرابته  يف ساكة القتال، كأيب بكر ولمربعضه  اثني لرش ت ريض ا هل  عرَّ

اح أن  قتل أباه يف املعركة، ومجالة من الصحابة لنهام ، وُنقل ذلك لن أيب ُليهدة بن اجلرَّ

ا ال بتحاشون من أقربائه  الذبن بكونوا يف الُعدوة كانوا يف معركة بدر وُأكد وغريه

 .(2)وه األخرى مع اجلهش الكافر أن بقاتي

وال بصح أن اآلبة نزلت يف خصوص هؤالء، وإنام املقصود أن هذا مما بشتمل 

 -وإن توارد ليهها املفرسون -ليه  معنى اآلبة، لياًم أن بعض هذه األخيار والقصص

مع أبه ، وأن  قتي  يف معركة بدر، وهي يف  ريض ا هل لن يهدة لهس هلا أصل، كقصة أيب لُ 

ري أنكروها، وذكروا أن والد  قني من أهل العي  والسِّ لامة كتب التفسري، مع أن املحقِّ

                                                           

 «تفسري ابن جزي»، و(41/811)« تفسري القرطيي»، و(5/828)« املحرر الوجهز»: بنِّر( 1)

 (.82/52)« التحربر والتنوبر»، و(5/884)« فتح القدبر»، و(8/856)

« فسري القرطييت»، و(89/199)« تفسري الرازي»، و(141ص)ليواكدي « أسياب النزول»: بنِّر( 2)

 (. 2/51)« تفسري ابن كثري»، و(41/811)



46 
 

، وإنام تناقل (1)أيب ُليهدة مات قدباًم بمكة قيل اإلسالم أو قيل اهلجرة، و م بشهد بدًرا

 .ياركشأن القصص واألخ الناس مثل هذه املعاين دون حتقهق،

وهذا املعنى من كهث اجلمية صحهح، وال بستكثر ذلك لىل أتقهاء املؤمنني، وا هل 

تعاىل ذكر قصة نوح وولده، وقصة إبراهه  وأبه ، وقصة لوط وزوج ، وما فه  أن 

اإلبامن بفصل ما بني املؤمنني وما بني الذبن ُياربون ا هل ورسول  وبعادون ، إال أن كثرًيا 

ن معنى رشلي آخر؛ وهو كقوق الوالدبن، وخاصًة كهنام ن الشياب بغفيون لم

 .بكونان مسيمني

 : 

موادة املرشكني والكافربن لرشكه ، وما برتتب لىل ذلك من : 

كفر ورشك؛  الرغية يف انتصاره ، وأن بكون هوى اإلنسان ومهي  إلهه  ومعه ، فهذا

 .[54: املائدة] ﴾ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ﴿

مة، ولكنها دون الرشك، مثل نوع من املواالة واملوادة:  أال : املحرَّ

بكون لنده املهل واهلوى القييي إىل دبنه  وميته ، ولكن  قد ُبرِسُّ إلهه  بيعض املودة أو 

الرشك، فهذه كيرية من بفيش هل  بعض األُسار أو بمهل إلهه  يف بعض األشهاء دون 

 .الكيائر

القدر املياح؛ وهو املعامية احلسنة والقول الطهب واخلُيق الكرب  : 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿: الذي أمر ا هل تعاىل ب ، كام يف قول 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

، ويف شأن [2: املمتحنة] ﴾ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک

 .[45 :لقامن] ﴾گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳڱ﴿: األبوبن قال سيحان 

                                                           

 (.481ص)« ما شاع و م بثيت يف السرية النيوبة»: بنِّر( 1)



47 
 

؛ وهلذا  م بذكر هنا يف هذا املقام التُّقاة أو ال بوادوهن : عنيب ﴾ڀ ٺ ٺ﴿

آل ] ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ﴿: «سورة آل لمران»التَِّقهَّة، كام يف 

تكون بالفعل وبالقول لند احلاجة إلهها، وأما القيب فال جمال ليتُّقاة  والُتقاة، [82: لمران

ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿: ؛ وهنا كان احلدبث لن املودة وهي فعل القيب، قال(1)فه 

ج بحسب درجة القرابة﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ : ، وبدأ هنا بالتدرُّ

 .(2)األب، ث  االبن، ث  األخ، ث  العشرية والقيهية

وإذا كان ا هل سيحان  هو الذي كتب : ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿

ن؟ إهنا شهادة هل  من ا هل بصحة اإلبامن يف قيوهب ، فَمن الذي بمحو أو بزبل هذا اإلبام

ڤ ڤ ﴿وه أكد، إبامهن  وبقائ  وموهت  ليه ؛ ألن  تعاىل كتي ، فال بمح

زه  بُيطف ورمحة وفضل من  جلَّ ولز، ونور بقذف  : يأ ﴾ڦڦ نرَصه  ولزَّ

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿، (3)ولزة جيعيها يف كهاهت  وألامهل  يف قيوهب 

قربب يف  بأقر (4)وامصار فه ، ﴾ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چڇ

مرضاة ا هل، وختىلَّ بعضه  لن زوجاهت ، وهاجر بعضه  من وطن  وترك أُست  وأهي  

ضه  تعاىل بجزاء من جنس ألامهل  وهو أن   وأوالده، فعوَّ

                                                           

 -2/498)« تفسري الرازي»، و(8/86)« تفسري اليغوي»، و(5/845)« طربيتفسري ال»: بنِّر( 1)

 (. 8/81)« تفسري ابن كثري»، و(1/51)« تفسري القرطيي»، و(491

، (41/88)« فتح اليهان يف مقاصد القرآن»، و(41/484)« اليحر املحهط يف التفسري»: بنِّر( 2)

 (.82/429)« اجلدول يف إلراب القرآن»و

« تفسري القرطيي»، و(89/511)« تفسري الرازي»، و(88/191)« ري الطربيتفس»: بنِّر( 3)

 (.82/64)« التحربر والتنوبر»، و(6/812)« تفسري النهسابوري»، و(41/812)

 .«ص ر م»( 5/4965)« الصحاح»: بنِّر. التقاطع: التصارم( 4)
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، فحهنام سخط ليهه  اليعهد والقربب والزوج ﴾ڃ چ چچ چ﴿

ضه  تعاىل برضوان  لنه ، وبدخيه  جناٍت  والوالد والولد واجلار والعشرية، لوَّ

جتري من حتتها األهنار خالدبن فهها أبًدا، يف مقابل ما فات ليهه  من املصالح الدنهوبة، 

 .سيهل ا هل املنازل واملكانات والعالقات والتجارات يفوتركوا من الدور و

ويف ذلك إشارة إىل أن املؤمنني الصادقني ه  : ﴾ڇ ڇ ڇڍ﴿

اإلبامن، ومثل اس  اإلسالم  ، وأن هذا اس  ترشبف مثل اس «كزب ا هل»مجهًعا 

، وغريها من األسامء التي ال بنيغي أن خُيصَّ هبا أكد دون أكد من املؤمنني، (1)والسابقة

أمة اإلسالم، أو أمة املؤمنني، أو مجالة املسيمني، ال فإن األسامء العامة كهذا االس ، أو 

داخل هذا التكوبن  جيوز ألكد أن خيتصَّ ب ، واالختصاص بفيض إىل التقاد أن َمن ه 

.. أو اجلاملة ه  الذبن هل  احلق يف هذا االس ، وَمن خارج  فكأهن  من احلزب اآلخر

كزب ا هل أو كزب  ألن السهاق ُبوكي بأن الناس كزبان؛ من كزب الشهطان؛

الشهطان؛ ألن   م بذكر شهًئا ثالًثا يف هنابة األمر، فاألسامء القرآنهة الرشلهة بنيغي أن تِّل 

جاللتها وقداستها وإطالقها، وَأالَّ جيرأ أكد لىل اختصاصها لنفس ، فكل املؤمنني لىل 

 .سيمنيكزب ا هل، وكل املؤمنني ه  مجالة امل

ء بعتقدون كفر األمة، كجاملة التكفري واهلجرة التي وبعض َمن بنتحيون هذه األسام

األمة، وأهن  وكده  نشأت يف مرص، وانترشت إىل بعض اليالد العربهة، وكانت تعتقد كفر 

 : (3)، كتى قال شالره (2)مجالة املسيمني

 ا هل من قيل الطوفان اسمعني با ليدَ 

                                                           

 [.411: التوبة]﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿: كقول  تعاىل( 1)

 (.4/888)« ة يف األدبان واملذاهب واألكزاب املعارصةاملوسولة املهرس»: بنِّر( 2)

 . شكري مصطفى: منسوًبا إىل زلهمه ( 3)
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 واخرج من أرضك واتيعني يف أرض فالة

 ُبعيد فهها الشهطانأرض يف قييي  م 

 أرض يف فكري أمحي  يف كل مكان

 ا هل فامحل أزوادك واتيعني با ليد

 بكفهنا زاًدا يف الدنها هذا القرآن

 يف أرض اهلجرة با صحيي ُطهر وسالم

 وفرار من ُسخف الدنها ومن اآلثام

 ..وككــومة لـــدل وأمــــان

 !يف األرض الواسعة أمان.. صدقني

: ثي  تسمهة، وم﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿

؛ فإهنا نقل لالس  الرشبف املتصل بقه  ومعاٍن إبامنهة ربانهة إىل مجالة ذات «كزب ا هل»

دة، تقاتل لن لقهدهتا انتامء خاص، ومنهجهة  خاصة، ومواقف سهاسهة ولسكربة حمدَّ

 .وطائفتها ومصاحلها، ولهس هلا احلق يف اكتكار االس  أو ادلائ 

وبا هلا من منزلة سامهة وفضهية نادرة أن بصف ا هل مجالة من لياده بأهن  كزب ، 

رغوب وفربق ، وأنصاره، فهنسيه  لذات  الرشبفة وبعده  بالفالح؛ وهو كصول امل

 .(1)وزوال املكروه يف الداربن

   

                                                           

« تفسري السعدي»، و(4/428)« القرطيي تفسري»، و(4/811)« تفسري السمرقندي»: بنِّر( 1)

 (.468ص)
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*   

 .(1)«سورة احلرش»: اسمها املشهور يف املصاكف، وكتب السنة

وجاء ذلك يف كدبث مرفوع استحياب قراءة آخر ثالث آبات منها، ولكن  

 .(2)كدبث ضعهف

سورة »: -«ريصحهح اليخا»كام يف  -ريض ا هل لنهام وقد سامها ابن لياس

، وهي إكدى قيائل الههود باملدبنة، والتي بسييها «سورة بني النَِّضري»: ، أو(3)«النَِّضري

 .(4)السورةنزلت 

                                                           

، (5/112)« جامع الرتمذي»، و(1/861)« تفسري مقاتل»، و(658ص)« تفسري جماهد»: بنِّر( 1)

، (8/128)« املستدرك»، و(88/196)« تفسري الطربي»، و(41/894)لينسائي « السنن الكربى»و

، (2/56)« تفسري ابن كثري»، و(41/488) «اليحر املحهط يف التفسري»، و(42/4)« تفسري القرطيي»و

 (.82/68)« التحربر والتنوبر»و

بس يف (8988) ، والرتمذي(8162)، والدارمي (81816)أخرج  أمحد ( 2) فضائل »، وابن ال رُّ

ريض ا هل من كدبث َمْعِقل بن بسار ( 2/22)« تفسريه»، واليغوي يف (9/829)، والثعييي (881)« القرآن

جيم: ن قال حني يصبُح ثالَث مراتمَ »: ، ولفِّ لن  ثم قرأ الثالَث . أعوُذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرَّ

َل اهللُ به سبعنَي ألَف َمَلٍك ُيصلُّون عليه حتى ُيميس، وإن مات يف ذلك اليوم آيات من آخر سورة احلرش، و كَّ

ا، وَمن قاهلا حني ُيميس كان بتلك املنزلة نتائج »، و(4/688)« هزان االلتدالم»: وبنِّر. «مات شهيد 

 (. 818)« بيوغ املرام»، و(116 -8/115)« األفكار

، (41/888)« روح املعاين»، و(2/56)« سري ابن كثريتف»، و(1228)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 3)

 (.82/68)« التحربر والتنوبر»و

« ربيتفسري الط»، و(8184)« صحهح مسي »، و(1228)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 4)

 (. 146ص)ليواكدي « أسياب النزول»، و(88/192)
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 .(1)أربع ولرشون آبة باتفاق العيامء  *

 .(2)باتفاقه   *

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ ﴿ *

 : ﴾گ گ گ ڳ

، ولعلَّ اختهار املايض هنا؛ ﴾ۈ ۈ﴿بـ (3)استفتحت السورة كسائر املسيِّحات

ليمؤمنني وهزبمة بني ألن موضوع السورة لن أمر مىض وانقىض؛ وهو نرص ا هل تعاىل 

ث لن نعمة وقعت وانتهت ؛ وهلذا بدأت (4)النَِّضري الههود املحاربني، فهي تتحدَّ

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴿: بالتسيهح

 .﴾کگ

: املدثر] ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې﴿سامء واألرض، وكأن هنا إشارة إىل جند ا هل امليثوثني يف ال

، وكل (5)، ومن ذلك املالئكة، ومن ذلك النوامهس الكونهة، فهي من جند ا هل تعاىل[84

 . (6)ما يف الساموات وما يف األرض من خميوقات فهي ُتسيِّح ا هل

                                                           

، (848ص)« ليوم القرآن فنون األفنان يف لهون»، و(818ص)« اليهان يف لدِّ آي القرآن»: بنِّر( 1)

 (.82/68)« التحربر والتنوبر»، و(819ص)« مجال القراء وكامل اإلقراء»و

، (42/4)« تفسري القرطيي»، و(1/858)« زاد املسري»، و(5/828)« املحرر الوجهز»: بنِّر( 2)

 (.82/68)« التحربر والتنوبر»، و(5/888)« فتح القدبر»و

 .«احلدبد، واحلرش، والصف، واجلمعة، والتغابن»: يوالسور التي افتتحت بالتسيهح ه( 3)

 .«سورة التغابن»، وما سهأيت يف أول «سورة احلدبد»بنِّر ما تقدم يف أول ( 4)

 .«سورة املدثر»بنِّر ما سهأيت يف ( 5)

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿: «سورة اإلُساء»كام يف قول  تعاىل يف ( 6)

 .﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
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 ﴿: ، وهنا قال[4: احلدبد] ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ﴿وجاءت الصهغة يف بعض السور بـ

؛ ألن ﴾ک کگ ژ ڑ ڑ ک ک ژ

وقعت يف األرض، ويف املدبنة حتدبًدا، ورآها الناس وكان هل  احلدبث لن نعمة أرضهة 

فهها بد لامية وسيب ميارش، فناسب أن ُبكرر االس  املوصول، ففه  لنابة وكفاوة 

 .(1)باألرض وما فهها وَمن فهها

 ومن املالكظ أن السورة ُختمت بام بدئت ب ؛: ﴾گ گ گ﴿

واضحة هنا باالنتصار والغيية والتمكني  ةعزَّ فال، ﴾گ گ گ﴿

ن املؤمنون شهًئا فشهًئا بعد أن لقويُّ الذي بفضي  متكَّ ا ﴾گ ﴿ليمؤمنني، فهو 

بون وُبقتيون بمكة صاروا بميكون أقوى قوة يف جزبرة العرب، وأما  كانوا ُبعذَّ

فه  إشارة إىل ككمت  سيحان  يف تدبري األمور والتدرج والتوقهت، ف ﴾گ﴿

 .من احلكمةفهذا 

ويف اجلمع بني االسمني العِّهمني التفات إىل أمههة احلكمة والتعقل والفه  مع 

ي، كام أن احلكمة بال  القوة، وأن القوة بال ككمة ال ُبْؤَمن معها أن تفيض ليِّي  والتعدِّ

قوة ال تدفع وال تكاد تغني، ولذا كان التامد املؤمنني يف كرهب  مع بني النَِّضري لىل 

ق هل  يف هنابة  احلكمة والصرب وكسن التدبري أكثر من التامده  لىل السالح، فتحقَّ

األمر االنتصار، وكأن هذا تعيه  ليمؤمنني؛ ألن ا هل بأسامئ  احلسنى ُبعيِّمنا التخيُّق 

اء أقوباء، وُبعيِّمنا أن نكون ككامء، وأن القوة  باألخالق الفاضية، ُبعيِّمنا أن نكون ألزَّ

 .(2)ككمة ترتدُّ لىل صاكيها، وأن احلكمة من غري قوة قد تكون ذالا وهواًنامن غري 

                                                           

 .«سورة التغابن»، وما سهأيت يف أول «سورة احلدبد»تقدم يف أول  بنِّر ما( 1)

جي ليزجا« اشتقاق أسامء ا هل»، و(11، 88ص)ليزجاج « تفسري أسامء ا هل احلسنى»: بنِّر( 2)

 (.881، 61ص)
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ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿ *

ڻڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ 

 : ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

، وَخْضِد (1)احلدبث يف السورة هو لن نعمة ا هل بإجالء بني النَِّضري من املدبنة

ك وا ، وسوف ُيدث ليني ُقربِّة (2)َقْهنُقاعلنفاق، وقد خرج قييه  بنو شوكة الرشِّ

ة، كهث أخرجه  ا هل من دباره  : واملقصود هنابعده  ما ُيدث،  بنو النَِّضري خاصا

 .(3)باملدبنة

، وأمره  أن خيرجوا من ليه  السالم  وآباء بني ُقربِّة مع موسى وقد كان آباؤه

ليه  ي  ُيسنوا قتاهل ، ويف هذه األثناء مات موسى فيسطني إىل مقاتية الَعاَملِهق، ف

خذلتمونا، و م : ، فرجعوا إىل مساكنه  يف َأِرُيا وما كوهلا، فقال هل  قومه السالم

جأوا إىل جزبرة العرب ا دبارنا، فردُّوه ، فيتقوموا بام أوجب ا هل ليهك ، فال تدخيو

 .لني كياًرا، وصارت هل  قرى وكصون لِّهمةروصاروا مزا

، وحتولوا إىل (4)ومن املعروف أن ليني النَِّضري ستة كصون معروفة بتمنَّعون هبا

جتار بميكون التجارة، وإىل مرجعهة ثقافهة وليمهة يف الييد؛ كهث كانت اجلزبرة تشهد 

                                                           

 (.8/491)البن هشام « السرية النيوبة»وقد كان إجالؤه  سنة أربع ليهجرة، كام يف ( 1)

  (.815 -4/811)« السرية النيوبة الصحهحة»: بنِّر. سنة ثالث: وقهل

يف صفر : وكان إخراجه  يف شوال لىل رأس لرشبن شهًرا من مهاجره صىل ا هل ليه  وسي ، وقهل( 2)

 (. 1/419)« سيل اهلدى والرشاد»، و(4/488)« إمتاع األسامع»: نِّرب. سنة ثالث

« تفسري السمعاين»، و(88/196)« تفسري الطربي»، و(1/815)« تفسري مقاتل»: بنِّر( 3)

 (.82/66)« التحربر والتنوبر»، و(2/59)« تفسري ابن كثري»، و(8/151)« فيتفسري النس»، و(5/895)

، وسهأيت ذكرها قربًياكصن الُكَتْهَية، وال: وهي( 4) ال ِم، والنََّطاة، والَوْخَدة، وكصن َشقَّ  .َوطهح، والسُّ
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ا هل ، وكان منه  كيار  فراًغا معرفهاا وثقافهاا ودبنهاا يف أوساط الوثنهني، فوجدوا مستقرا

ت ُكَهي بن َأْخَطب، وهو من زلامئه ، وهو والد صفهة بن: ري من أمثالوسادة مشاه

َمْوَأل بن َلاِدَباءريض ا هل لنهاُكَهي   . ، ومنه  السَّ

 .(1)فهذا أصل قصة جمهئه  إىل املدبنة، وبعضه  أقام بخهرب، وبعضه  بَتْهامء

، والالم هنا هي الم ﴾ڻ ڻڻ﴿ أخرجه  ا هل تعاىل من دباره 

 ﴾ڻڻ﴿، و(2)ول احلرشلوقت، أو يف وقت، أو لند أ: عنيالتوقهت، ب

 .(4)وإنام أول اجلمع -وا هل ألي  -كرش القهامة: ، ولهس املقصود(3)اجلمع: عناهم

أخرجه  ألول مرة؛ ألن بني النَِّضري  م بقع ليهه  جالء : وقال بعض املفَّسين

 .(5)وإخراج قيل ذلك

ثنَّى  ريض ا هل لن دبنة، ث  لمر أخرجه  من دباره  ألول احلرش من امل: وقيل

 . (6)ذلك فأخرج بقهته  من خهرب إىل الشام، فكان ذلك هو احلرش الثاين

                                                           

بخ تار»، و(41/489)« اليحر املحهط يف التفسري»، و(825 -5/821)« املحرر الوجهز»: بنِّر( 1)

 (.82/66)« التحربر والتنوبر»، و(846ص)« تاربخ مكة املرشفة»، و(8/818)« ابن خيدون

« اليحر املحهط يف التفسري»، و(89/514)« تفسري الرازي»، و(1/199)« فالكشا»: بنِّر( 2)

روح »، و(5/888)« فتح القدبر»، و(41/811)« الدر املصون يف ليوم الكتاب املكنون»، و(41/481)

 (.82/62)« التحربر والتنوبر»، و(41/881)« املعاين

« تفسري القاسمي»، و(42/8)« تفسري القرطيي»، و(5/828)« املحرر الوجهز»: بنِّر( 3)

 .، واملصادر السابقة(9/428)

 .«ح   ر»( 148ص)ليَكَفوي « الكيهات»، و(881ص)« املفردات يف غربب القرآن»: وبنِّر أبًضا

 .، واملصادر السابقة(2/46)« أضواء اليهان»، و(88/192)« تفسري الطربي»: بنِّر( 4)

 «القرطيي تفسري»و ،(9/862) «ثعيييال تفسري»و ،(8/896) «الرزاق تفسري ليد»: بنِّر( 5)

 (.82/69) «والتنوبر التحربر»و ،(41/881) «املعاين روح»و ،(41/888) «املنثور الدر»و ،(42/8)

« زاد املسري»، و(1/199)« الكشاف»، و(44/1819)« النهابةاهلدابة إىل بيوغ »: بنِّر( 6)

 (.41/481)« تفسرياليحر املحهط يف ال»، و(42/8)« تفسري القرطيي»، و(1/851)
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 . (1)ملنطقة احلرش، وهي بالد الشام: يأ ﴾ڻ ڻڻ﴿: وقيل

أن ذلك أول احلرش، وبتيوه كرش آخر، وهو ما قيل : والقول الرابع يف املسألة

وتيهت معه  كهث باتوا، وَتِقهل معه  كهث القهامة، كهث النار التي حترش الناس، 

 .(2)قالوا

ة،  لز وجلأن ا هل : وَّل مانع من إرادة هذه املعاين كلها أخرجه  وقد كانوا ألزَّ

وأخرجه  ألول مرة كهث  م بقع ليهه  إخراج قييها، وتتاىل ليهه  النفي بعد ذلك، 

 .كتى أخرجوا إىل بيد الشام

اآلن، فإن   فيسطني التي ه  بتجمعون إلههابل ُيتمل أن كرش الههود سهكون يف

ود من كل مكان إىل خروج هؤالء من جزبرة العرب هو مؤذن بيدابة طوبية لتنادي الهه

هذه املنطقة التي أذن ا هل حلكمة بعيمها أن بتجمعوا فهها؛ وهي فيسطني، فهكون معنى 

ليدابة تنادي الههود وجتمعه  : يأ ﴾ڻ ڻڻ﴿: قول  سيحان 

االضطهاد الذي غالًيا ما بقع سواء كانوا مكرهني بسيب ما بقع ليهه  من وكرشه ، 

لعهود، وهذا مناسب ليسهاق وبشهد ل  بسيب غدره  ومكره  ولدم وفائه  با

 .الواقع الذي نراه اآلن يف تنادي الههود إىل فيسطني

ما ظننت  أهيا املسيمون أن : يأ ﴾ۀ ۀ ہ ہہ﴿

نون، واملسيم ون أهل املدبنة ُولدوا وه  بشاهدون الههود يف خيرجوا؛ ألهن  متمكِّ

                                                           

« تفسري القرطيي»، و(1/865)« تفسري ابن أيب زمنني»، و(8/185)« تفسري السمرقندي»: بنِّر( 1)

 (.41/881)« روح املعاين»، و(2/59)« تفسري ابن كثري»، و(42/8)

 -2/69)« تفسري اليغوي»، و(5/199)« تفسري املاوردي»، و(9/869)« تفسري الثعييي»: بنِّر( 2)

« اإلكيهل يف استنياط التنزبل»، و(8 -42/8)« تفسري القرطيي»، و(89/518)« سري الرازيتف»، و(11

 (.852ص)
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ل وجوده  كانوا بستيعدون أن بقع ليهه  جالء بستأصقصوره  وكصوهن ، ف

ه  لن لاصمة اإلسالم األوىل  .(1)وبزبح رشَّ

وه  أبًضا ما ظنوا أن : ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے﴿

ت ليحرب  .(2)خيرجوا، وظنوا أن كصوهن  ستمنعه ، وهي قالع َمنِهعة ُألد 

خربة هب ، وإالَّ فَمن الذي بستطهع أن بمتنع من ربِّ ، كام التعويف  يري يشء من السُّ

 : (3)ريض ا هل لن قال كعُب بن مالك 

ا ِب ***  َزَلَمت َسخهنَُة َأن ُتغالَِب َرهبَّ  وَلهُْغَييَنَّ ُمغالُِب الَغالَّ

آثارها  كانوا بمتنعون بأبراجه  العالهة، وميانهه  املشهدة، والتي ال تزال بعض

هت  مادبة رِصفة، ال هتت  إال باقهة، وال بقهمون وزًنا لألبعاد املعنوبة والعقائدبة، فحسابا

باستعراض ما متيك من ترسانة األسيحة واألدوات التي تعرتض قذائف اخلص ، كام 

 . بقع ليصهابنة الهوم

ة ليحرب وميهئة بأنواع السال : ح، وهيوكان ليني النَِّضري ستة كصون لالهة معدَّ

ًرا -كصن الُكَتْهَية اَل مِ  -مصغَّ والنََّطاة، والَوْخَدة،  -(4)بض  السني -والَوطهح، والسُّ

، بفتح الشني  .(1)وكصن َشقَّ

                                                           

« املحرر الوجهز»، و(8/185)« السمرقنديتفسري »، و(88/199)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 (.42/8)« تفسري القرطيي»، و(89/518)« تفسري الرازي»، و(5/821)

، (5/888)« فتح القدبر»، و(89/518)« تفسري الرازي»، و(2/11)« تفسري اليغوي»: بنِّر( 2)

 (.82/66)« التحربر والتنوبر»، و(41/881)« روح املعاين»و

طيقات »، و(8/864)البن هشام « السرية النيوبة»، و(428ص)« مالك دبوان كعب بن»: بنِّر( 3)

 (.4/888)« فحول الشعراء

« ربهع األبرار»، و(6/416)« العقد الفربد»ا، كام يف أبًض  ريض ا هل لن وقد ُنسب إىل كسان بن ثابت 

(8/166.) 

الله : بفتحها، وبقال: وقهل( 4)  .السُّ
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ون قوة ضار بة يف وه  هبذه احلصون وما حتتوب  من لتاد وذخرية ورجال ُبَعدُّ

 .اجلزبرة، وخاصة احلجاز ال تقارن هبا قوة أخرى

هزمه  من كهث  م بكونوا بتوقعون، : يأ ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ﴿

وكام أن ا هل برزق املتقني من كهث ال ُيتسيون، وبنرص املؤمنني من كهث ال ُيتسيون، 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ﴿ فكذلك َأَتى بنهان هؤالء القوم من كهث  م ُيتسيوا، واستأصي  من القوالد

)[86: النحل] ﴾ی ی ی ی جئ حئ مئ
2). 

ة دقهقة، ﴾ڭ ﴿: قال ، وإنام«ُيسيوا»: و م بقل سيحان  ؛ ألن كساباهت  كانت قوبَّ

وكانت هذه احلسابات من أسياب هزبمته ، وكانوا بستعدون حلرب شوارع يف املدبنة، 

ة هلا ون العدَّ لب، وأتاه  من منطقة القيوب باهلزبمة (3)وبعدُّ ، فَقَذَف ا هل يف قيوهب  الرُّ

 .لطائراتمعها السالح النووي، وال الصواربخ واالتي ال بنفع 

ة وأربعني سهًفا، ومخسني مئوملا فتح املسيمون كصون بني النَِّضري وجدوا ثالث

، وألواًنا من السالح، وسهف ابن أيب احلَُقهق الذي ألطاه النييُّ (4)درًلا، ومخسني َبْهضة

                                                                                                                                                    

« األككام السيطانهة»، و(8141)« سنن أيب داود»و ،(8/881)« سرية ابن هشام»: بنِّر( 1)

اء « األككام السيطانهة»، و(855ص)لياموردي  لييههقي « دالئل النيوة»، و(811ص)أليب بعىل الفرَّ

 -6/891)« اليدابة والنهابة»، و(42/8)« تفسري القرطيي»، و(8/119)« معج  الييدان»، و(1/886)

 (. 82/69)« لتحربر والتنوبرا»، و(41/885)« روح املعاين»، و(892

« التفسري الوسهط»و ،(9/521)« تفسري املاتربدي»، و(88/511)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

« تفسري ابن كثري»، و(89/518)« تفسري الرازي»، و(1/199)« الكشاف»و، (1/811)ليواكدي 

 (.42/565)« اليياب يف ليوم الكتاب»و، (2/59)

، (42/1)« تفسري القرطيي»، و(2/62)« تفسري اليغوي»، و(1/815)« تفسري مقاتل»: بنِّر( 3)

 .، واملصادر السابقة(41/486)« اليحر املحهط يف التفسري»و

 .احلدبد التي ُبغطَّى هبا الرأس يف احلرببهضة : أي( 4)
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نده  ترسانة ضخمة بقهاس ، كان ل(1)ريض ا هل لن سعد بن معاذ  صىل ا هل ليه  وسي 

، ﴾گ گ گ ڳ﴿، كنها ال تغني، وقد أراد ا هل هزبمته ذلك العرص، ل

الذي « الَقْذف»وكأنك هنا أمام قذبفة؛ ألن املقام مقام كرب؛ ولذلك استخدم لفظ 

ْلَب »بدلُّ لىل الرسلة واملياغتة والقوة ولىل االجتهاح، وأن  لهس يف زاوبة من « الرُّ

 .مستوٍل ليهها لن آخرهاقيوهب ؛ بل هو 

لب»و ر الذي « اخلوف» أشدُّ « الرُّ بصيح مع  اإلنسان غري قادر لىل أن ُبفكِّ

ي، وإنام ُجلُّ مه  أن بنجو بنفس   . (2)التفكري الصحهح املرتوِّ

ْلِب مسرية شهر صىل ا هل ليه  وسي ويف هذا مصداق ما أخرب ب   ، (3)أن  ُنرص بالرُّ

ٹ  ٹ ٹ ٹ﴿: هال لن املدبنة، وكام قال تعاىلفام بالك بمسرية بضعة أم

 .[454: آل لمران] ﴾ڤ ڤ ڤ ڦڤ 

بُونَ ﴿، و﴾ۈ﴿: ُقرئ: ﴾ۈ ٴۇ ۋ﴿  .(4)﴾يَُخِرِّ

                                                           

« تفسري القرطيي»، و(1/858)« زاد املسري»، و(819 -4/811)« مغازي الواقدي»: بنِّر( 1)

اليحر »، و(قس  السرية -4/828)« سري ألالم النيالء»، و(11 -8/18)« لهون األثر»، و(42/44)

، (885 -1/881)« سيل اهلدى والرشاد»و ،(8/441)« زاد املعاد»، و(41/486)« املحهط يف التفسري

 (.82/21)« التحربر والتنوبر»، و(41/888)« روح املعاين»و

التحربر »، و«ر ع ب»( 8/511)« تاج العروس»، و(856ص)« املفردات يف غربب القرآن»: بنِّر( 2)

 (.82/14)« والتنوبر

صحهح »، و(182، 885)« صحهح اليخاري»: بنِّر. ريض ا هل لن كام جاء من كدبث جابر ( 3)

 (.584)« مسي 

السيعة يف »، و(518 -88/518)« تفسري الطربي»، و(8/418)ليفراء « معاين القرآن»: بنِّر( 4)

التهسري »، و(115ص)« كجة القراءات»، و(8/68)لألزهري « معاين القراءات»، و(688ص)« القراءات

 -9/826)« معج  القراءات»، و(8/826)« النرش يف القراءات العرش»، و(819ص)« يف القراءات السيع

821.) 
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وقد جرت هذه اجلمية القرآنهة لىل ألسنة الناس جمرى املثل؛ فكثرًيا ما بستخدم  

تعاىل يف فعي ، ، وهذا من إلجاز ا هل «فالن خُيرب بهت  بهده»: الناس يف مناسيات شتى

 صور الضخمة التي شهَُّدوها واليهوت التي سكنوهاوإلجاز ا هل يف قرآن ، فهذه الق

 .أصيحوا خيربوهنا

 .من باب احلسد ليمسيمني أن بستولوا ليهها بعده ، فكانوا خيربوهنا كسًدا -1

ىل اليهت ع هل  ليهرب، فإذا كورصوا نقضوا اليهت وخرجوا إلهكون أُس -2

 .الذي خيف ، وهكذا

من أجل أن بأخذوا منها ما بسدون ب  بعض الطرق؛ ألهن  كانوا بستعدون  -3 

 .حلرب شوارع

قد أمره  بأن جُييوا من املدبنة، وأذن هل  أن  صىل ا هل ليه  وسي إن النييَّ  -4

فس ما بأخذوا محل بعري، إال السالح؛ ولذلك صار الواكد منه  هيدم اجلدار لهأخذ أن

ه إىل احلكمة وكسن التدبري كهث انقييت قوة العدو قوة ليه  فه ، وهذا مردُّ
(1). 

فهُخربون بهوهت  بأبدهي ؛ ألهن  السيب يف كل ما جرى من نقض : ﴾ۋ ۅ﴿

العهد واملهثاق والغدر، وكوهن  أخربوها بأبدي املؤمنني؛ أن املؤمنني أبًضا كانوا 

 .(2)من أجل ما تقتضه  مصيحة احلرببسامهون يف إخراب بعض هذه اليهوت، 

، انِّروا ملا جرى، وخذوا من  العربة، (1)اليصائر والعقول: يأ ﴾ۅ ۉ ۉ﴿

عهد َمن ُولظ بغريه»و ، وال شك أن يف هذا لربًة ليمؤمنني لهسيكوا طربقة النيي (2)«السَّ

                                                           

 -1/851)« زاد املسري»، و(2/11)« تفسري اليغوي»، و(9/869)« تفسري الثعييي»: بنِّر( 1)

 (.5 -42/1)« تفسري القرطيي»، و(89/518)« تفسري الرازي»، و(855

 .بقة، واملصادر السا(5/891)« تفسري السمعاين»، و(8/185)« تفسري السمرقندي»: بنِّر( 2)
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يف الصدق والوفاء بالعهد واملهثاق، واحلذر والهقِّة وكسن  صىل ا هل ليه  وسي 

فكثرًيا ما ُبؤتى القوم قوهت ، لتدبري والصرب والتوكل لىل ا هل تعاىل وأالَّ بعتمدوا لىل ا

لب فين بنفع مع  سالح، و املنهزم ال بيوي لىل »من جهة اهلزبمة النفسهة، وإذا وقع الرُّ

 .ال بيتفت إىل يشء: أي. (3)«يشء

زمة اقتصادبة رضبت وفه  لربة لصاكب املال أن ال بغرت بامل  مهام كثر، وك  من أ

ها الينوك واملؤسسات الكربى واألثرباء ضحابا العا م أو بيًدا من الييدان الغنهة، وكان

 !الذبن بعدون لىل رأس قوائ  جتار العا م

وفه  لربة لصاكب العي  والدبن؛ فإن هؤالء القوم من أهل الكتاب ومع ذلك ملا 

 . ألرضوا ما نفعه  ليمه 

وكجة ليقهاس يف إثيات األككام لهني من اآلبة دلهاًل وقد أخذ كثري من األصو

 . (4)قهاس النِّري لىل نِّريه إذا توفرت العية: الرشلهة، أي

وهو استنياط صحهح، لىل أن االلتيار أوسع من ذلك، واآلبة  م تكن يف سهاق 

كك  فرلي تفصهيل؛ بل دلت إىل االلتيار السنني املآيل يف النِّر إىل لواقب األمور، 

ى القوم من تنياط سنن التمكني وسنن الزوال واالهنهار وااللتيار هبا؛ لئال بؤتواس

 .مأمنه ، أو خيطئوا يف كساباهت 

                                                                                                                                                    

، (89/511)« تفسري الرازي»، و(1/855)« زاد املسري»، و(88/518)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 (.41/11)« فتح اليهان يف مقاصد القرآن»و، (42/5)« تفسري القرطيي»و

 . وُروي مرفوًلا. ريض ا هل لن من قول ابن مسعود ( 8615)أخرج  مسي  ( 2)

، (8/825)« اليحر املحهط يف التفسري»، و(8/81) ،(4/586)« املحرر الوجهز»: بنِّر( 3)

 (.5/869)« تفسري القاسمي»، و(5/895)

روضة »، و(5/86)ليرازي « املحصول»، و(868ص)« فق تقوب  األدلة يف أصول ال»: بنِّر( 4)

 (.825ص)« رشح تنقهح الفصول»، و(8/462)« الناظر
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 :﴾ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿ *

خروج مجالة من الناس بالقوة : هو فاجلالء، «اخلروج»خيتيف لن « اجلالء»

 .(1)جالء، وإجالء: وبسمىواإلكراه من مكان معني، خيرجون بنسائه  وأطفاهل ، 

، وكان (2)بني النَِّضري لغدره  وتآمره  صىل ا هل ليه  وسي وإنام َأْجىَل الرسول 

يف هذا الترصف غابة احلكمة كفاًظا لىل دماء املسيمني؛ ألن  لو كانت بهن  وبهنه  

شحهح  صىل ا هل ليه  وسي كرب ألصاب املسيمني بعض ال رر والقتل، والنيي 

كربًصا أشد احلرص لىل جتنُِّب القتال؛ ألن  صىل ا هل ليه  وسي وكان  بأرواكه ،

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ﴿: القتال كره، كام قال ا هل تعاىل

، وَسُلوا اهللَ العافيةَ »: ، وكان بقول[846: اليقرة] . (3)«أهيا الناُس، َّل َتَتَمنَّْوا لقاَء العدوِّ

ء، مع أن اجلالء لن أمره  باجلالمن القتل، و صىل ا هل ليه  وسي فألفاه  النيي 

ه ، ولن بقطع مكره ، ولسوف بتآمرون مرة أخرى، وهذا معيوم، لكن  بستأصل رشَّ

ڇ ڍ ڍ ﴿: «سورة األكزاب»هكذا كان مقتىض احلكمة، ولذا قال سيحان  يف 

 .﴾ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

                                                           

 -42/5)« تفسري القرطيي»، و(1/855)« زاد املسري»، و(5/514)« تفسري املاوردي»: بنِّر( 1)

 (.41/886)« روح املعاين»، و(41/489)« اليحر املحهط يف التفسري»، و(6

اولوا قتل النيي صىل ا هل ليه  وسي  كني ذهب إلهه  بستعهنه  يف دبة العامربَّنْي وذلك كهنام ك( 2)

ْمري لييههقي « دالئل النيوة»، و(8/491)« سرية ابن هشام»: بنِّر. اليذبن قتيهام لمرو بن أمهة الضَّ

(8/851 .) 

، وبنِّر ما امريض ا هل لنه من كدبث ابن أيب َأْوَف ( 4118)، ومسي  (8966)أخرج  اليخاري ( 3)

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿: «سورة الربوج»سهأيت يف 

 .﴾ائڻ ڻ ڻ  ںں ڱ
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هب  بعذاب آخر غري: واملعنى ر ليهه  اجلالء لعذَّ يام  اجلالء؛ مثلوال أن ا هل قدَّ

ب غريَ   .(1)ه  بالقتل أو بأي لقوبات أخرىلذَّ

، فهذا الذي (2)يف احلالني هل  يف اآلخرة لذاب النار إذا  م بتوبوا: يأ ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴿

 .أصاهب  هو بسري بالنسية لعذاب اآلخرة

 : ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿ *

ب ذلك كوهن  الفاحتون اجلُدد، وسيإشارة إىل آثار اليالد وقد ُهدمت ودخيها 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿ فسه  يف ِشق  غري ِشقِّ ا هل ورسول  فهزموا،جعيوا أن

؛ ألن «الرسول»، فهذا بعض لقاب  تعاىل هل ، وألاد املضاف دون ذكر ﴾ڀ

األصل مشاقة ا هل، ومشاقة الرسول من توابع ذلك، فهي وإن كان فهها طيٌّ لذكر 

 .(3)عنىعِّهاًم ل  من كهث املالرسول، إال أن فهها ت

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿ *

 : ﴾ڤ

هذه قصة وقعت يف هوامش احلرب، فقد كان ليههود مزارع خارج احلصون 

هرة، وكني : الُيوبرة، وال زالت معروفة، واملكان الذي ه  فه  بسمى: بسموهنا الزُّ

بعَضها بعُض املسيمني، كارصه  املسيمون خيت مزارله  من كراسته ، فأكرق 

                                                           

تفسري »، و(1/811)ليواكدي « التفسري الوسهط»، و(88/515)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 (.82/18)« التحربر والتنوبر»، و(2/61)« تفسري ابن كثري»، و(42/5)« القرطيي

، (8/156)« تفسري النسفي»و ،(89/511)« تفسري الرازي»، و(1/511)« الكشاف»: بنِّر( 2)

 (.41/886)« روح املعاين»و ،(42/562)« اليياب يف ليوم الكتاب»و

« فتح اليهان يف مقاصد القرآن»، و(41/881)« املعاينروح »، و(5/881)« فتح القدبر»: بنِّر( 3)

 (.82/15)« نوبرالتحربر والت»، و(41/258)« التفسري القرآين ليقرآن»، و(41/14)
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الفساد يف األرض، فام بال إكراق با حممد، أنت تنهى لن : بقولونفصاروا 

 . (1)!النخهل؟

، ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ﴿: ، وإنام قال«ما أكرقت »: و م بذكر ا هل التحربق، و م بقل

إن الذي ُأكرق إنام هو : مما بدل لىل أن اإلكراق كان حمدوًدا؛ وهلذا قال ليامء السري

 .(2)ست نخالت: ، وأكثر ما قهلأربع نخالت: واكدة، وقال بعضه نخية 

، أن املسيمني إنام أكرقوا تيك النخية؛ ريض ا هل لن وُروي لن ابن مسعود 

 .(3)ل رورة احلرب وهتهئة املهدان ليدفاع واملواجهة واملنازلة

ريض ا هل وبِّهر أن واقعة اإلكراق ثابتة، وبدل لذلك قول كسان بن ثابت 

 :(4)لن 

 َكربٌق باليَُوبَرِة ُمستَطريُ ***  َؤي  وهاَن لىل َُساِة َبني لُ  

زلامء قربش الذبن تعاهدوا مع هؤالء : وََساة بني ُلؤي، (5)هذه منازهل  الُبويرة

 .(6)هؤالء الناس كام ولدواهان ليهه   م بنرصوا : الههود، بقول

                                                           

البن « السرية النيوبة»، و(88/541)« تفسري الطربي»، و(8/494)« سرية ابن هشام»: بنِّر( 1)

تفسري »، و(41/486)« اليحر املحهط يف التفسري»، و(8/855)لييههقي « دالئل النيوة»، و(4/886)كيان 

التحربر »، و(41/888)« املعاينروح »، و(889 -41/882)« الدر املنثور»، و(2/64)« ابن كثري

 (.66، 82/68)« والتنوبر

« تاربخ اخلمهس»، و(42/6)« تفسري القرطيي»، و(5/514)« تفسري املاوردي»: بنِّر( 2)

 .، واملصادر السابقة(41/18)« فتح اليهان يف مقاصد القرآن»، و(5/881)« فتح القدبر»، و(4/164)

تفسري »، و(42/518)« ليياب يف ليوم الكتابا»، و(89/515)« تفسري الرازي»: بنِّر( 3)

 (. 82/15)« التحربر والتنوبر»، و(6/828)« النهسابوري

كسان بن  دبوان»، و(4116)« صحهح مسي »، و(1188، 8886)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 4)

 (.442ص)« ثابت

 (.4/548)« معج  الييدان»: بنِّر( 5)

 (.1/888)« فتح الياري»: بنِّر( 6)
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ال بدل لىل أن  كربق كيري، ولكن من املعيوم أن : كربق بالُيوبرة مستطري: وقول 

هعة جذوع النخل كثافة الدخان لند اشتعاهلا، فهتوه  الرائي أن َث َّ كربًقا من طي

 . وإذا اقرتب وجد األمر أهون من ذلكواسًعا، 

 : (1)املطَّيب بقول ث  رد ليه  أبو سفهان بن احلارث بن ليد

عريُ ***  ا هلُ ذلك من َصنِهع أدامَ  ق يف نواكهها السَّ  وكرَّ

« الصحهحني»بنة كيها، ويف ة بأن بنترش احلربق يف املدفكان أبو سفهان بربد الشامت

ق يف بني  صىل ا هل ليه  وسي ، أن النييَّ ريض ا هل لنهام لن ابن لمر قطع وكرَّ

 .(2)النَِّضري

قطعوها ث  : التحربق كان لينخل املقطوع، أيأن  -وا هل ألي  -واألقرب

قوها  .كرَّ

لب يف قي وب الههود، وهو جزء من احلرب، والتحربق هنا قد بكون إلثارة الرُّ

اجة؛ لهستدفئوا هبا أو بطيخوا أو نحو ذلك من املصالح املياكة، و م برد وقد بكون ليح

وإنام نزلت اآلبة الكربمة التي أمره  بذلك أو هناه  لن ،  صىل ا هل ليه  وسي أن النييَّ 

 . (3)حتتمل الوجهني

ْينَة  . (4)لِْونة: النخية، وأصيها: واللِّ

ين، أو العجوة: إن اليِّهنة هي: ه  بقولعضوب النخية، إال الرَبْ
(1) . 

                                                           

البن « السرية النيوبة»، و(8/856)لييههقي « دالئل النيوة»، و(1188)« صحهح اليخاري» :بنِّر( 1)

 (.8/451)كثري 

 (. 4116)« صحهح مسي »، و(1221، 1184)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 2)

 (.82/15)« التحربر والتنوبر»: بنِّر (3)

« فتح القدبر»، و(89/515)« تفسري الرازي»، و(5/411)ليزجاج « معاين القرآن»: بنِّر( 4)

 .«ل و ن»( 86/484)« تاج العروس»، و(48/898)« لسان العرب»، و(5/881)
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 . (2)لِْونة: ألوان؛ ألن أصيها: وذكر الطربي أن كل نخية هي لهنة، وجُتمع لىل

ون ثمر النخل قيل أن بصري متًراوال زال الفالكون   .لوًنا: لندنا بسمُّ

  تقطعوها و م حترقوها، ما قطعت  من نخيٍة حلاجة أو تركتموها في: ومعنى اآلية

؛ إشارة إىل أن معِّ  ﴾ٹ ٹ﴿: ، وهكذا لربَّ بيفظ اجلمع(3)فهو بقدر ا هل

ى ا هل تعاىل النخية بالشجرة يف قول  : النخهل  م ُبقطع؛ ألن  سهكون ليمسيمني، وسمَّ

النخية، كام يف : ، فالشجرة الطهية هي[81: إبراهه ] ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ﴿

: النَّخل بأهنا؛ وهلذا ورد وصف (4)«الصحهحني»يف  ريض ا هل لنهام ث ابن لمركدب

اِسَخات يف الَوْكل»  .يف املجالة: ، أي(5)«املُْطِعاَمت يف املَْحلِ »يف الطني، : ، بعني«الرَّ

، ﴾پ پ﴿فام قطعت  من لهنة، أو تركتموها قائمة لىل أصوهلا في  تقطعوها 

ا كون : ن  كائن بقضاء ا هل وقدره، أيهاا لي  بعدما وقعت الواقعة أفهكون هذا إذًنا قدربا

 ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ﴿: أن ا هل تعاىل أذن ب ، كقول 

 .[44: التغابن]

أن ا هل تعاىل أذن هل  بذلك وأباك  : هو إذن رشلي، بمعنى: وبعضه  قال

و تدفئته  أو صيحة لتسههل كركة املقاتيني أبالتياره من االجتهاد املتعيِّق بمالكِّة امل

 .(6)هسه  من العودة إىل ما كانوا ليه إرلاب العدو وتهئ

                                                                                                                                                    

، (1/856)« زاد املسري»، و(5/892)« تفسري السمعاين»، و(6/411)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 1)

 (.11 -82/16)« التحربر والتنوبر»، و(2/64)« تفسري ابن كثري»، و(42/9)« تفسري القرطيي»و

 (.541 -88/519)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 (.41/881)« روح املعاين»، و(2/416)« كاشهة الشهاب لىل اليهضاوي»: بنِّر( 3)

 (.8244)« صحهح مسي »، و(1692)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 4)

 .﴾ےے ھ ھ ھ ھ﴿: «﴾ٱ﴿سورة »بنِّر ما تقدم يف ( 5)

 (.ليحوث اإلسالمهةجممع ا -41/4858)« التفسري الوسهط»: بنِّر( 6)
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 .أن  كان مسكوًتا لن ، وه  فعيوه ملصيحة احلرب، ولهس لغرض آخر واألقرب

مت وُبولِغ : ﴾ڤ ڤ﴿ إشارة إىل أن تيك الشائعة التي ُأذبعت وُضخِّ

 .ليفاسقنيفهها، فهها خزي 

د والعهد طالة ا هل وخرجوا لن العقالههود الذبن خرجوا لن : واملقصود هنا

وا ، وكان ألِّ  ُس  يف ذلك هو الَغْدر، ففه  دلوة املؤمنني أن (1)فاسقني: واملهثاق، فُسمُّ

واخليفاء  صىل ا هل ليه  وسي برلوا العهد واملهثاق وَأالَّ بغدروا، كام كان النييُّ 

غي مرتع غدر والي؛ ألن ال(2)الراشدون من بعده بوصون قادة اجلهو  بتجنب ذلك

 .ميتغه  وخه 

 : (3)وكام قال الشالر

وائرُ ***  قضـى ا هلُ أن اليَْغَي بصـرُع أهي   وأن لىل الياغي تدوُر الدَّ

َل اهللُ تعاىل لصاحبه العقوبَة يف »: ويف احلدبث الصحهح ما من ذنٍب َأجدُر أن ُيَعجِّ

خُر له يف اآلخرة، ِمْثُل الَبْغي وَ  حمالدنيا، مع ما يدَّ )«َقطِيَعة الرَّ
4). 

                                                           

، (9/818)« تفسري الثعييي»، و(88/548)« تفسري الطربي»، و(1/816)« تفسري مقاتل»: بنِّر( 1)

 (. 82/12)« لتنوبرالتحربر وا»، و(5/881)« فتح القدبر»، و(42/41)« تفسري القرطيي»و

ر أمرًيا لىل جهش  كان رسوُل ا هل صىل ا هل ليه  وسي : قال ريض ا هل لن كام يف كدبث ُبربدة ( 2) إذا أمَّ

 (. 4184)أخرج  مسي  . «وَّل تغِدروا»: أو ُسبة، أوصاه، وفه 

فهل »: ، وفه مع هرقل ريض ا هل لن ال بغدر، كام يف كدبث أيب سفهان  وكان النيي صىل ا هل ليه  وسي 

 (. 4118)، ومسي  (1)أخرج  اليخاري . «ال: بغدر؟ قيُت 

« صحهح مسي »، و(8159، 8881، 81)« صحهح اليخاري»، كام يف ولدَّ الغدر من صفات املنافقني

الركهق »، و(881 -8/886)« تاربخ الطربي»، و(8/688)البن هشام « السرية النيوبة»: وبنِّر(. 52)

 (.116ص)« املختوم

 (.48/812)« صيح األلشى»، و(84/866)« هنابة األرب يف فنون األدب»: بنِّر (3)

، وأبو داود (89)« األدب املفرد»، واليخاري يف (81811)، وأمحد (984)أخرج  الطهاليس ( 4)

، واخلرائطي يف (4)« ذم اليغي»، وابن أيب الدنها يف (1844)، وابن ماج  (8544)، والرتمذي (1918)
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ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴿ *

 :﴾چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

الغنهمة ، والسهاق يف كك  (1)من بني النَِّضري: يأ ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿

 .والفيء

، (2)اإلُساع واإلبضاع: هو اإلجياف: ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿

كاب، (3)ما أُسلت  إله : واملعنى راكًيا إال إذا : سمىك ال ب؛ ولذل(4)اإلبل: هي والرِّ

وذلك ألن املحل املقصود . (5)فارًسا: كان لىل اإلبل، أما إذا كان لىل اخلهل فإن  بسمى

: قربب، واملسيمون  م ُيتاجوا إىل قتال وال كرب، وإنام كانت إرهاصات وكصارات

، فاألمر من لند ا هل، وهو الذي سيََّط رسول  ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ﴿

لب،  سي صىل ا هل ليه  و ، ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿لىل هؤالء الههود وُنرص بالرُّ

 .مما  م تِّنوا أنت  وال ظنوا ه  أن بقع لز وجلوهذا من قدرت  

                                                                                                                                                    

من كدبث أيب ( 1/468)، (8/856)، واحلاك  (156، 155)، وابن كيان (866)« قمساوئ األخال»

 (.942)« السيسية الصحهحة»: وبنِّر. ريض ا هل لن ْكرة بَ 

« تفسري السمرقندي»، و(88/548)« تفسري الطربي»، و(1/812)« تفسري مقاتل»: بنِّر( 1)

 (.82/12)« التحربر والتنوبر»، و(5/885)« فتح القدبر»، و(42/41)« تفسري القرطيي»، و(8/181)

« تذكرة األربب»، و(5/518)« تفسري املاوردي»، و(161ص)البن قتهية « غربب القرآن»: بنِّر( 2)

 . ، واملصادر السابقة(82/19)« التحربر والتنوبر»، و(896ص)

نِّ  »و، (181ص)« تفسري اجلاللني»، و(881ص)« حتفة األربب بام يف القرآن من الغربب»: بنِّر( 3)

 (.49/181)« الدرر يف تناسب اآلبات والسور

تفسري »، و«ر ك ب»( 1/41)« املحك  واملحهط األلِّ »، و(88/548)« تفسري الطربي»: بنِّر( 4)

« التحربر والتنوبر»، و(2/65)« تفسري ابن كثري»، و(89/516)« تفسري الرازي»، و(5/899)« السمعاين

(82/19.) 

تفسري أيب »، و(42/518)« اليياب يف ليوم الكتاب»، و(89/516)« تفسري الرازي»: بنِّر( 5)

 (.9/185)« روح اليهان»، و(2/881)« السعود
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لام ترك  الههود من  صىل ا هل ليه  وسي وكان املسيمون قد سألوا رسوَل ا هل 

تيف، أرض ونخل، هل ُبقس  كام تقس  الغنهمة؟ فأنزل ا هل هذه اآلبة لهُيني  أن ككم  خم

 .(1)وأن  لهس ليمقاتيني، كام يف غنائ  احلروب

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ﴿ *

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

 :﴾ہہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ

سواء بني النَِّضري أو غريه ، مثل َفَدك : يأ ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴿

 .(2)وخهرب وما بعدها؛ ألن هذه القرى تساقطت تياًلا يف قيضة املسيمني

والعادة أن هذا ُيدث مع أهل القرى، أما أهل اليوادي فإهن  يف الغالب ال بقع 

تها،  منه  الفيء؛ ألهن  إذا كورصوا يف مكان انتقيوا إىل غريه لسهولة احلركة وِخفَّ

 . بخالف أهل القرى فإهن  مضطرون إىل املكث يف املكان ذات  والدفاع لن  أو تسيهم 

، وكل يشء هو  هل سيحان ؛ لكن ﴾ک ک﴿: لفقا ،ثم بنيَّ سبحانه قسمته

صىل ، وكان النييُّ (3)صىل ا هل ليه  وسي أن األمر واحلك  فه   هل وليرسول : املقصود

ة يف الُكراع ا هل ليه  وسي   (4)ُبنفق من  لىل أهي  وأزواج  نفقة سنة، وجيعل ما بقي ُلدَّ

                                                           

 (.8/519)« مراح ليهد لكشف معنى القرآن املجهد»، و(89/516)« تفسري الرازي»: بنِّر( 1)

« التفسري اليسهط»، و(8/181)« تفسري السمرقندي»، و(1/812)« تفسري مقاتل»: بنِّر( 2)

« التحربر والتنوبر»، و(42/48)« تفسري القرطيي»، و(2/18)« تفسري اليغوي»، و(84/816)ليواكدي 

(82/28.) 

« فتح اليهان يف مقاصد القرآن»، و(5/886)« فتح القدبر»، و(42/48)« تفسري القرطيي»: بنِّر( 3)

(41/16 .) 

 .اخلهل: أي( 4)
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لذبن ُكرموا الزكاة من وه  بنو هاش  وبنو املطَّيب ا: ﴾گ گ﴿ ،(1)والسالح

الذبن ال بوجد هل  أموال وال : ﴾گ﴿ ،(2)صىل ا هل ليه  وسي النيي أقارب 

من الذبن : ﴾ڳ ڳ ﴿ ،(4)وبدخل فهه  الفقراء: ﴾گ﴿ ،(3)لائل

ُيل، وال جيدون ما بصيون ب  إىل بالده  انقطعت هب  السُّ
(5) . 

بض  « َوَلةالدُّ »، و﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں﴿: ث  ليَّل ذلك التقسه  بقول 

، ومثيها األموال الضائعة (6)لئال بكون متداواًل حمتكًرا بني األغنهاء فحسب: الدال، أي

َكازالضائعة التي لهست ألكد،  الذي بعثر الناس ليه  مدفوًنا، واملعادن التي لهس : والرِّ

                                                           

من كدبث لمر بن اخلطاب ( 4151) «صحهح مسي »، و(8911)« صحهح اليخاري»كام يف ( 1)

النَِّضري مما أفاء ا هل لىل رسول ، مما  م بوجف ليه  املسيمون بخهل وال كانت أموال بني »: قال ريض ا هل لن 

ِركاب، فكانت لينيي صىل ا هل ليه  وسي  خاصة، فكان بنفُق لىل أهي  نفقَة سنة، وما بقي جيعي  يف الُكراع 

ًة يف سي  .«هل ا هلوالسالح، ُلدَّ

تفسري »، و(1/818)يواكدي ل« التفسري الوسهط»، و(88/581)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 -858ص)« كتاب الزكاة من رشح بيوغ املرام»، و(5/886)« فتح القدبر»، و(89/511)« الرازي

851.) 

﴿ : «سورة الفجر»وما سهأيت يف ، واملصادر السابقة، (88/581)« تفسري الطربي»: بنِّر( 3)

 .﴾ھ ھ ھ ے ے ۓھ

 .واملصادر السابقة، (42/49)« تفسري القرطيي»: بنِّر( 4)

، «س ب ل»( 895ص)« املفردات يف غربب القرآن»، و(88/581)« تفسري الطربي»: بنِّر( 5)

 .، واملصادر السابقة(9/882)« التفسري املِّهري»، و(9/181)« روح اليهان»و

« تفسري الرازي»، و(5/826)« حرر الوجهزامل»، و(88/581)« تفسري الطربي»: بنِّر( 6)

« التحربر والتنوبر»، و(2/61)« تفسري ابن كثري»، و(42/46)« سري القرطييتف»، و(89/511)

(82/25- 26.) 
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هلا مالك خاص، وهي ميك  هل ولرسول  وليمؤمنني بعطون منها بحسب بالئه  

 . (1)ريض ا هل لن ُروي ذلك لن لمر وبحسب سابقته ، كام 

الطيقات؛ لئال بزداد الغني غنى والفقري فقًرا، وهذا كي  املقصود من  تقارب 

 .وبكون املجتمع منشطًرا إىل فئة متيك كل يشء، وفئة ال متيك شهًئا

وما آتاك  من املال أو من : جيوز أن يكون املعنى: ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ﴿

: ؛ وهلذا سامه(2)قضهًيا من َأراك و كانتى ولك ﴾ۀ ۀ ہ ہہ﴿الفيء فخذوه، 

 .[464: آل لمران] ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں﴿: ُغيواًل، كام يف قول 

فام آتاك  الرسول من األمر والنهي واحلك  : أو يكون معنى اآلية أوسع من ذلك

 .(3)والترشبع، فعىل املسيمني أن بأخذوه

، ولىل ليه  وسي  ا هلصىل وهلذا بستدل العيامء باآلبة لىل وجوب طالة الرسول 

نَّة ترشبع جيب العمل ب ؛ وهلذا استدل هبا الصحابة والتابعون واألئمة لىل كثري  أن السُّ

من األككام التي وردت جممية يف القرآن أو  م ترد أصاًل؛ كتحرب  كل ذي ناٍب من 

ياع، وكل ذي خَمَْيب ضالة يف أككامها بالنَّسب، فهح السِّ رم منها من الطري، وإحلاق الرَّ

 .ما ُيرم من 

                                                           

« اإللالم بفوائد لمدة األككام»، و(9/8211)« رشح الطهيي لىل مشكاة املصابهح»: بنِّر( 1)

(6/818.) 

، (89/511)« تفسري الرازي»، و(1/518)« الكشاف»، و(88/588)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 (.5/886)« فتح القدبر»، و(42/41)« فسري القرطييت»و

« التحربر والتنوبر»، و(2/61)« تفسري ابن كثري»، و(41/414)« اليحر املحهط يف التفسري»: بنِّر( 3)

 .، واملصادر السابقة(82/21)
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انزع : رأى رجاًل حمرًما وليه  ثهاب ، فقال ل  ريض ا هل لن وورد أن ابن مسعود 

ڻ ڻ ڻ ﴿نع  : أتقرأ ليلَّ هبذا آبة من كتاب ا هل؟ قال: فقال الرجُل ! لنك هذا

 .(1)﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہہ

 .(2)َلْعَن الواصيَة واملستوصيَة والواشمَة واملستوشمةَ : ومثي 

يف أشهاء كثرية مما  م برد يف القرآن؛ ولكن ورد فه  نص من ستدل هبذا والشافعي ا

 . (3)السنة النيوبة

 .وبدخل يف ذلك ما بتعيق بقسمة الفيء

د لىل شدة لقاب ا هل ملَن خالف تقواه ﴾ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی﴿ ، وأكَّ

أ لىل لصهان رسول   ر ، وفه  إشارة إىل أن املال فتنة، فيهحذصىل ا هل ليه  وسي وجترَّ

 .املسي  من أكي  من غري ِكيِّ 

                                                           

 (.812)« ذم الكالم وأهي »واهلروي يف ، (9/811)« تفسريه»أخرج  الثعييي يف ( 1)

، وابن (28( )4/819)« اإلبانة الكربى»، وابن بطة يف (411)« الرشبعة» وأخرج  اآلجري يف

 أكادبث ختربج»: وبنِّر. بزبد بن الرمحن ليد لن( 8882) «وفضي  العي  بهان جامع» يف الرب ليد

 (.8/111) «الكشاف

ريض ا هل من كدبث ابن مسعود ( 8485)« صحهح مسي »و، (1226)« صحهح اليخاري»كام يف ( 2)

ات خيَق ا هل»: الق لن  صات واملتفيِّجات ليُحسن املَغريِّ فييغ ذلك . «لعن ا هلُ الواشامت واملستوِشامت واملتنمِّ

 وما: فقال! إن  بيغني لنك أنك لعنَت َكْهت وَكْهت: أم بعقوب، فجاءت فقالت: امرأًة من بني َأَسد ُبقال هلا

لقد قرأُت ما بني اليَّوكني، : فقالت! ن هو يف كتاب ا هليل ألعُن َمن لعَن رسوُل ا هل صىل ا هل ليه  وسي ، ومَ 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ﴿: أما قرأِت ! لئن كنِت قرأته  لقد وجدته : قال! فام وجدُت فه  ما تقوُل 

. فاذهيي فانِّري: قال. فإين أرى أهيك بفعيون : فإن  قد هنى لن ، قالت: قال. بىل: ؟ قالت﴾ہ ہہ

 .يف اليهت: بعني. لو كانت كذلك ما جامعتها: كاجتها شهًئا، فقالفذهيت فنِّرت، في  تر من 

« الشايف يف رشح مسند الشافعي»، و(5/811)« سنن اليههقي»، و(1/841)« األم»: بنِّر( 3)

 .، واملصادر السابقة(8/895)



72 
 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿ *

 : ﴾ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې

، وفقره  بسيب خروجه  (1)من مصارف الفيء هؤالء الفقراء املهاجرون: أي

 . طالة  هل ولرسول ، وإال فه  أغنهاء يف بالده 

ه  وأثنى ليهه ،  وه  هبذا االلتيار ُبشيهون أبناء السيهل؛ لكن ا هل تعاىل خصَّ

لب؛ فه  الذبن استحقوا النرص، وأن تقاتل معه  املالئكة، وأن بنرصه   ا هل بالرُّ

ْبقني والثناء ليهه  وذكره  احلسن سهامء ملَن ريض  دِّ وهلذا جعل ا هل حمية هؤالء الصِّ

ن لياده، فال ُييه  إال مؤمن وال ُبيغضه  إال منافق، ال لنه  وأرضاه  واختاره  م

ثنى ا هل تعاىل ليهه  يف كتاب  وأشاد هب  هذه اإلشادة العِّهمة، وأثنى سهام بعد أن أ

لىل صربه  لىل ما أصاهب  من الَفاقة بسيب اهلجرة يف سيهل ا هل، وقد كان هل  دبار 

يوا ليهها اإلسالم،  وآثروا ا هل تعاىل ورسول  وطالت  لىل وأموال يف مكة، لكنه  فضَّ

 . ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴿هل  الدنها فُأخرجوا من دباره  وأموا

والتعيري بالفعل املضارع دلهل لىل أن إخراجه  وإن كان فعل لدوه ، إال أن  

كان باستطالته  تالفه  لو أرادوا التفربط يف دبنه ، ولكن ابتغاءه  فضل ا هل 

ضه  لتيك احلرب  التي أخرجته  من دباره  وأمواهل  مع كيه  هلا ورضوان  لرَّ

 .ل إبثاًرا حلبِّ ا هل ورسو

ه  جهل استثنائي ُبثني ليهه  ا هل سيحان ، وهو الذي ف ﴾ۋ ۋ ۅۅ﴿

ل ل املفصَّ  .بعي  بواطنه  وظواهره  هبذا الثناء املستفهض املطوَّ

                                                           

« زاد املسري»، و(8/182)« السمرقنديتفسري »، و(88/588)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 (.41/861)« الدر املنثور»، و(42/49)« تفسري القرطيي»، و(1/852)
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صىل ا هل ليه  وهذه آبة بنيغي أن نقف لندها ونستيه  منها كبَّ أصحاب حممد 

: ده مثي ، ولذا قال، وأن ا هل تعاىل اختاره  لصحية نيه ، فه  جهل لن بأيت بعوسي 

 !، فأي مدح فوق ذلك؟﴾ۉ ۉ ې﴿

صدق القيوب، وصدق األلسنة، وصدق األلامل، وا هل .. ووصفه  بالصدق

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿: ون معه ، فقالسيحان  أمرنا أن نك

 . [449: التوبة] ﴾ڃ چ

ة لند العيامء، كام ذكر ذلك ابن  ريض ا هل لنه ومن هنا كان إمجاع الصحابة  كجَّ

 .(1)وابن تهمهة وغريمهاكزم 

؛ لكن (2)، وإن كان اجلمهور لىل التيار اإلمجاعواختلفوا يف إمجاع َمن بعدهم

ل  مهزة وخصهصة لِّهمة مع وضوك  وانضياط  وصيت   ريض ا هل لنه إمجاع الصحابة 

القربية بزمن الترشبع ونزول الوكي وقرب لهده  بالنيوة مما بقتيض قوة إدراكه  

 .ومرامه ، مع سالمته  من األهواء واملرادات املخالفة ليحق ملقاصد الترشبع

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴿ *

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ 

 : ﴾مئ ىئ يئ جب حب

بدأ الثناء لىل املهاجربن؛ لفضيه  وسابقته ، ث  ثنَّى بالثناء لىل األنصار؛ إما ألن 

ثالثة من األنصار من    وسي صىل ا هل ليههل  جزًءا من الفيء، وقد ألطى النيي 

و م بعط بقهة األنصار من باب تصحهح الوضع  الفيء، ألطاه  لفقره  أو لسيب آخر،

                                                           

« معا م أصول الفق »، و(8/451)« جمموع الفتاوى»، و(1/411)البن كزم « اإلككام»: بنِّر( 1)

 (.452ص)

 . املصادر السابقة، و(8/858)« اإلهباج يف رشح املنهاج»، و(4/812)« روضة الناظر»: بنِّر( 2)
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االقتصادي يف املدبنة؛ ألن املهاجربن  م بكن لنده  يشء بسيب خروجه  من بالده ، 

ع وهل  بهوت ومزارع، فكان املهاجرون يف  وأهل املدبنة األنصار كانوا أهل َزْرٍع ورَضْ

هاهت  االقتصادبة، كاجة إىل أن تكون هل  أصول ثابتة بستعهنون هبا لىل معاشه  وك

، وهذا مقصد اقتصادي أخالقي ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿: وكذلك لتحقهق

 . (1)لِّه 

بعودون إلهها، : كانت مياءة هل ، بيوؤون إلهها، أي :أي ﴾ې ى﴿ ومعنى

 .الدار: ؛ ولذلك صار من أسامئها(2)املدبنة: يه ﴾ى﴿و

  وهل إيامن األنصار قبل املهاجرين؟

ه  : أهن  مجعوا الثنتني مًعا قيل غريه ، بعني -وا هل ألي  -ولكن املعنى! كال

اجتمع فهه  تيؤو دار اهلجرة واإلبامن مًعا قيل املهاجربن، املهاجرون تيوؤوا اإلبامن من 

ن مًعا فكانوا ه  قيل؛ لكن ما كان لنده  دار مستقرة، أما من اجتمع هل  الدار واإلبام

 . (3)األنصار

بوكي بأمههة الدار لإلبامن، وكأن اإلبامن بفتقر إىل دار تؤوب  وحتفظ أهي ،  وهذا

ن ا غري متمك   .وإال أصيح معنى فردبا

                                                           

« تفسري اليغوي»، و(1/818)ليواكدي « التفسري الوسهط»، و(9/818)« تفسري الثعييي»: بنِّر( 1)

 (. 82/21)« التحربر والتنوبر»، و(42/44)« تفسري القرطيي»، و(2/18)

« تفسري القرطيي»، و(89/512)« تفسري الرازي»، و(5/114)« تفسري السمعاين»: بنِّر( 2)

 (.82/91)« التحربر والتنوبر»، و(1/814)« تفسري اخلازن»و، (42/81)

تفسري »، و(5/114)« تفسري السمعاين»، و(1/818)ليواكدي « التفسري الوسهط»: بنِّر( 3)

 (.2/62)« تفسري ابن كثري»، و(42/84)« القرطيي
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وُيتمل اإلشارة إىل أن األنصار بدأ فهه  اإلسالم قيل اهلجرة، كام هو معروف، 

ث  ، ريض ا هل لن مصعب بن لمري إلهه   ، وأرسلصىل ا هل ليه  وسي وبابعوا النييَّ 

 . فشا اإلسالم يف بهوهت 

 : (1)وقد بكون ذلك لىل سيهل التسامح يف العيارة، كام قال بعضه 

ًدا سهًفا وُرحْمًا***  ورأبِت زوَجِك يف الَوَغى  متقيِّ

 .والتقيُّد بكون ألكدمها

 : (2)ومثي  قول اآلخر

 ُجيًَّة َوَقمهصااطيُخوا يل : ُقيُت ***  اقرَتح شهئًا نجد لك َطيُخ ُ : قالوا

أن اإلبامن أصيح داًرا وسكنى هل  تسكن إله  قيوهب  كام تسكن : أو يكون املعنى

 .(3)أجساده  إىل بالده 

وما ألِّ  هذا الثناء اإلهلي، في  بصفه  بالرضا لن : ﴾ەئ ەئ وئ وئ﴿

لىل ذلك حميته ؛  إخواهن  املهاجربن أن بشاركوه  يف مدبنته  وممتيكاهت ؛ بل زادوا

وهلذا كان اإلخاء بني املهاجربن واألنصار م رب املثل لكل مؤمن صادق ولكل تآلف 

 . أو حتالف

، وهو بثني (1)الطَُّفهل الَغنَوي بقول ريض ا هل لن وما أمجل متثُّل أيب بكر الصدبق 

 : لىل األنصار

                                                           

َبْعَرى بن ا هل شعر ليد»: بنِّر( 1) ، (118، 4/484)ليفراء « لقرآنا معاين»و ،(88ص) «الزِّ

 (.4/861)« الكامل يف اليغة واألدب»، و(486ص)« تأوبل مشكل القرآن»، و(8/488)

، (4/155)« وفهات األلهان»، و(865ص)« ُسور النفس بمدارك احلواس اخلمس»: بنِّر( 2)

 (.8/858)« معاهد التنصهص»و

 (.82/91)« التحربر والتنوبر»، و(89/512)« تفسري الرازي»: بنِّر( 3)
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 ئني فزلَّتبنا نعُينا يف الواط***  جزى ا هل لنا جعفًرا كني َأْزَلَقْت 

نا  ُتالقي الذبن بيقون منا ملي ت***  َأَبْوا أن بميُّونا ولو أن ُأمَّ

 إىل ُكُجرات أدفأت وأظيَّت***  ه  خيطونا بالنفوس وأجلُئوا

ال جيد األنصار يف صدوره  : يأ ﴾ۈئ ېئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿

الرسول  ، وذلك أن(2)َوْجًدا وال كسًدا وال ِغالا وال ضهًقا مما أويت أولئك املهاجرون

جعل غالب أموال بني النَِّضري ليمهاجربن، في  بقع هذا يف نفوس  صىل ا هل ليه  وسي 

 -ملا أراد أن ُبقطع لألنصار من اليحربن صىل ا هل ليه  وسي األنصار؛ بل إن النيي 

 . (3)ال، إال أن ُتقطع إلخواننا من املهاجربن مثيها: قالوا -منطقة األَْكساء

ة يف اليذل واالستعالء لىل كِّوظ النفوس راقهة رائعة نادر إهنا كالة إنسانهة

ڱ ں ں ڻ ﴿واملطاولة يف ذلك دون ميل وال تذمر وال ضجر، وال استثقال، 

 .[85: فصيت] ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

أن جتعل كظ اآلخربن : واإليثار: ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی﴿

ريض يف أيب طيحة ، واآلبة نزلت يف األنصار، وورد أهنا نزلت (4)من اليشء قيل كِّك

ًة؛ ملا جاء ضهف النيي  ا هل لن  في  بكن لند أزواج  يشء،  صىل ا هل ليه  وسي خاصَّ

                                                                                                                                                    

، (41/129)« معرفة السنن واآلثار»، و(9/458)« كيهة األولهاء»، و(4/429)« األم»: بنِّر( 1)

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿: «سورة املنافقون»وما سهأيت يف 

 .﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڇ ڇڇ

« تفسري السمعاين»، و(8/182)« تفسري السمرقندي»، و(88/585)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 (.2/69)« تفسري ابن كثري»، و(42/88)« تفسري القرطيي»، و(89/512)« تفسري الرازي»، و(5/114)

 .ريض ا هل لن من كدبث أنس ( 8191، 8816)أخرج  اليخاري ( 3)

« التفسري القرآين ليقرآن»، و(5/889)« فتح القدبر»، و(42/86)« تفسري القرطيي»: بنِّر( 4)

(41/264.) 
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صىل ا هل ليه  ضهُف رسوِل ا هل : ، فقال المرأت ريض ا هل لن فذهب مع أيب طيحة 

خرب  شهًئاوسي  هُة فإذا أراد الصي: قال. وا هل، ما لندي إاِلَّ ُقوُت الصيهة: قالت. ، ال تدَّ

مهه ، وتعايَل فَأْطفئي الرساَج وَنْطِوي بُطوننا اليهيةَ  ث  َغَدا لىل ففعيت . الَعشاَء فنَوِّ

من فالن  -ضحك: أو -لز وجللقد َعِجَب اهللُ »: فقال صىل ا هل ليه  وسي رسوِل ا هل 

 . (1)اآلبة لز وجلَفَأْنَزَل ا هلُ . «وفالنة

لىل احلاجات الذاتهة، واالنحهاز  فهذه مقامات النيل األخالقي، واالستعالء

فهق واجلار والرشبك، أو االنحهاز ليفربق واملجموع ولو لىل كساب  ليصدبق والرَّ

 .الفردبةاملصالح 

: فهنا أثنى لىل األنصار باإلبثار، وهو مقام ألِّ  مما مدح ا هل ب  قوًما آخربن بقول 

 . [2: اإلنسان] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿

  غريه ، أما األنصار ففوق احلب ه  ال والطعام، وبطعمونفإن هؤالء ُييون امل

َثرة واألنانهة ُيتاجون  وهب  إله  فاقة ميحة وخصاصة، ومع هذا بقمعون دوافع األَ 

مون غريه  ليهه   !وبقدِّ

و م بكن قصده  أن ُبثنى ليهه  هبذا، كام كان لني احلال لند بعض العرب يف 

 حئ ی جئ﴿: وَكَرم أخالٍق ُجييوا ليهها، ولذا قال اجلاهيهة، بل كياا يف ا هل ورسول 

 . بالفالح فولده  أنفسه  ُشحَّ  وقوا قد فه  ،﴾يئ جب مئ ىئ

حِّ »والفرق بني   .(2)مها مرتادفان: ، وبعضه  قالدقيق« الُبْخل»و« الشُّ

                                                           

األسامء »: وبنِّر. ريض ا هل لن كدبث أيب هربرة  من( 8151)، ومسي  (1229)أخرج  اليخاري ( 1)

فتح »، و(151 -4/155)البن بشكوال « غوامض األسامء امليهمة»، و(111 -892ص)ليخطهب « امليهمة

 (. 2/688)، (1/449)« الياري

« لهةاآلداب الرش»، و(42/89)« تفسري القرطيي»، و(5/511)« تفسري املاوردي»: بنِّر( 2)

(8/818.) 
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حاالمتناع من إخراج ما كصل لندك، : البخل: وقيل احلرص لىل حتصهل : والشُّ

 . ما لهس لندك

حَّ لا: وقيل ؛ وهلذا قال  والبخلمعنى نفيس،  شُّ  :لز وجلمعنى لميل ِكيسِّ

)[482: النساء] ﴾ٿ ٿ ٹٹ﴿
؛ ُشحٌّ بالنفس، ، فام من (1 نفس إال وفهها ُشحٌّ

 .وُشحٌّ باملال، وُشحٌّ بكل ما متيك  النفس

فهو ما بِّهر لىل اإلنسان من املنع ولدم العطاء أو احلرص لىل : البخلوأما 

حَّ سهئة القيب، واليخل سهئة الهد املال، فهكون  ، وكأن الشُّ حِّ اليخل أثًرا ليشُّ

 .(2)نواليِّسا

حَّ أشد درجات اليخل واألقرب  .(3)أن الشُّ

وبعد، فنحن ُنشهد ا هل سيحان  لىل ُكبِّ املهاجربن واألنصار الذبن َأَكبَّ 

هد هل  ا هل تعاىل وش، صىل ا هل ليه  وسي بعضه  بعًضا، وأَكيُّوا رهب ، وأَكيُّوا نيهه  

يف جنات النعه ،  يف كتاب  بخري املنازل، ونسأل ا هل تعاىل أن ُيرشنا معه  وجيمعنا هب 

بد أن تكون هذه من أصول دبن  وإبامن ؛  إن كل مؤمن با هل ورسول  ال: وهكذا نقول

بَّ هذا اجلهل الذي َأَكيَّ  ا هل ورسول ، وأال بتكي  فهه  إال بخري، فه 
خرية ا هل  أن ُُيِ

اها من لياده، وصفوة خيق  بعد النيهني، وثمرة الرتبهة املحمدبة العِّهمة التي  زكَّ

 .الوكي؛ لتكون منارة هيتدي هبا السائرون لىل الطربق إىل بوم الدبن

                                                           

« تفسري الثعاليي»، و(1/814)« تفسري اخلازن»، و(89/512)« تفسري الرازي»: بنِّر( 1)

(5/141.) 

سيل »، و(1/898)« تفسري القرطيي»، و(896 -895ص)« معج  الفروق اليغوبة»: بنِّر( 2)

 (.82/91)« التحربر والتنوبر»، و(8/652)« السالم

« النهابة»، و(895ص)« اليغوبة معج  الفروق»، و(1/868) لينحاس« إلراب القرآن»: بنِّر( 3)

« اإلتقان»، و(42/598)« اليياب يف ليوم الكتاب»، و(42/89)« تفسري القرطيي»، و(8/112)

(8/861.) 
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ *

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

 : ﴾ٹ

ا إىل املدبنة من غري الذبن جاؤو: قد بكون املقصود بالذبن جاؤوا من بعده 

 .(1)القيائل التي تأخر إسالمهااملهاجربن ومن غري األنصار، ك

األجهال الالكقة بعد لرص املهاجربن : واجلمهور من املفرسبن لىل أن املقصود

، فهؤالء ُييون املهاجربن واألنصار، وبدلون ألنفسه  وهل  هبذا الدلاء (2)واألنصار

نَّة أن بيدأ اإلنسان بنفس  قيل غريه يف اخلاشع املتيتِّل، وبدؤوا بأن فسه ؛ ألن من السُّ

، [14: إبراهه ] ﴾ەئ وئ وئ ۇئ﴿: يف دلوت  ليه  السالم  الدلاء، كام قال إبراهه

 . [82: نوح] ﴾حئ مئ ىئ يئ﴿: ليه  السالموكام قال نوح 

فدلوا ملَن سيقوه  باإلبامن باملغفرة، وأول ما بشمل ذلك املهاجربن واألنصار، 

بغض  -، وأي رشٍف وجمٍد ألِّ  من أن بعقد ا هل لواء األخوة«األخوة»  بـووصفوه

بني هؤالء املؤمنني وبني كل َمن ُييه  وبثني  -س واليون والشكلالنِّر لن اجلن

إلبامن وأثنوا ليهه  بالسابقة؛ وهي سابقة زمانهة ليهه  إىل بوم القهامة، وشهدوا هل  با

ريض ا هل  كدبث لمران وابن مسعود وغريمها وسابقة رتيهة يف الفضل، ولذا جاء يف

                                                           

« تفسري النسفي»، و(89/519)« تفسري الرازي»، و(5/511)« تفسري املاوردي»: بنِّر( 1)

 (.8/864)« تفسري ابن جزي»، و(8/159)

تفسري »، و(1/815)ليواكدي « التفسري الوسهط»، و(1/811)« زمنني تفسري ابن أيب»: بنِّر( 2)

« تفسري ابن كثري»، و(42/84)« تفسري القرطيي»، و(89/519)« تفسري الرازي»، و(2/19)« اليغوي

 (.82/96)« التحربر والتنوبر»، و(18 -2/18)
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، ث  الذبن بيوهن ، ث  الذي صىل ا هل ليه  وسي أن خري القرون قرن النيي : لنه 

 .(1)بيوهن 

دلوا َأالَّ جيعل ا هل يف قيوهب  كقًدا : ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿

 .(2)أو كراههة أو بغًضا ليمؤمنني، سواًء كانوا سابقني أم الكقني

ما برث  اإلنسان من معتقد، أو بسيب قراءة تارخيهة  ليسابق بسيب والِغلُّ بقع

خاطئة أو منحازة، كام بقع ليمعارص بسيب االختالف والتنافس والتحزب وسوء 

، وتغربر اإللالم الذي من شأن  قيب احلقائق الِّن، وحتربش ش هاطني اإلنس واجلنِّ

ة وزرع العداوة بني الناس لهحفظ بذلك  قَّ  . سهادت وتوسهع الشُّ

، وقد ورد يف ذلك نصوص صىل ا هل ليه  وسي وفه  وجوب حمية أصحاب حممد 

كثرية، وكتب فه  أهل العي  وألَّفوا، ولكن مما بستحق أن نشري إله  ونؤكده هنا أن  ال 

، كتى صىل ا هل ليه  وسي بنيغي ألكد من الناس أن بنال من أكد من أصحاب حممد 

يف من أمور الدبن ولهسوا  بهنه ، فه  برش خيتيفون يف أمر لو كان الصحابة اختيفوا فهام

 .منزلة واكدة؛ بل ه  درجات لند ا هل، لكن هل  رشف الصحية

أما َمن جاؤوا بعده  فه  بمنزلة دوهن ، و م بنالوا هذا الرشف؛ ولذلك لهس من 

ب أو تنحاز هلذا ضد هذا، أو جتعل من النهل والوقهعة دبنًا بتد  .بن ب كقك أن تتعصَّ

بَّ لهس من قه  الدبن ألي ، وال شك أن الشت  والسَّ بِّ تة، فا هل تعاىل ال ُبتعيَّد بالسَّ

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿: كتى إن ا هل هنى لن َسبِّ آهلة املرشكني، فقال

 [.412: األنعام] ﴾ڭ

                                                           

 «صحهح مسي »، و(6182، 8654، 8651، 8658، 8654)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 1)

(8588- 8585 .) 

« فتح اليهان يف مقاصد القرآن»، و(5/811)« فتح القدبر»، و(9/594)« تفسري املاتربدي»: بنِّر( 2)

(41/55.) 
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وكتى َسبِّ الشهطان  م ُنؤمر ب ، وإنام ُأمرنا باالستعاذة من ، وكتى َسبِّ فرلون 

إرشاًقا، وال  قارون وأيب جهل لهس فه  أجر ولهس ليادة، وال بزبد القيبوهامان و

 .بزبد النفس إبامًنا، وال بزبد احلسنات، وال بثقل املهزان

بِّ والوقهعة بفيض إىل االزدراء واالكتقار  بل إن التهاد اليِّسان لىل لغة السَّ

والضالني واإلفراط يف ذلك  وخشونة اخلُيق؛ ولذلك ال بتدبَّن اإلنسان بَِسبِّ املنحرفني

بهان احلق مما بتعيق باألككام الرشلهة أو اجلرح والتعدبل يف إال بقدر ما بستدله  

 .املروبات؛ لتعيقها بحفظ السنة النيوبة

ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿ *

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 : ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

أخرى تعمل يف الِّالم وهذا املقطع لجهب؛ فقد التفت فه  السهاق إىل مجالة 

ا هل بُن ُأيب  ابُن َسُيوَل، ومع  سيعة أو ثامنهة من  والتحربش، برأسه  ليدُ لمل اهلدم 

ڤ ڤ ﴿: رؤوس النفاق كانت ختطِّط يف املعركة؛ لكن دون جدوى

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ئهل وهؤالء ، ه  لهسوا إخواًنا يف النََّسب وال يف العروبة؛ ألن هؤالء من بني إُسا﴾ڃ

خوة هنا أهن  كانوا كيفاء وإخوة هل  يف الرشَّ ويف كرب ا هل تعاىل من العرب، وإنام األ

، وكأن  بعدما ذكر األخوة السابقة الصادقة بني املؤمنني صىل ا هل ليه  وسي ورسول  

م انتقل إىل األخوة الياطية الفاسدة، وبنيَّ أ ر واجلهل املتقدِّ ن هؤالء كتى بني اجلهل املتأخِّ

منافقون بيطنون الرشك والكفر، وأولئك هيود من أهل الكتاب، وإنام مجعه  وألََّف 

  .بهنه  العداُء  هل ورسول  واملؤمنني
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وهكذا بقع يف كل زمان ومكان كهنام بستشعر املجرمون اخلطر من قوة اإلسالم 

يف املية وأهي ، بيجؤون إىل لقد التحالف وبنسون ما بهنه  من العداء والتيالد 

 !واملذهب واملقصد

ة ُلقدت ملعاجلة املوقف، فه  بقولون  وكان القول املذكور هتامًسا يف جمالس خاصَّ

نحن منك  وأنت  منَّا، : ن أهل الكتاب من بني النَِّضري قيل املعركةهلؤالء الكافربن م

لىل وأرادوا هبذا التحربض . واملصري واكد، ولئن ُأخرجت  من املدبنة لنخرجن معك 

 .املقاومة والتثيهت هل 

، صىل ا هل ليه  وسي ال نطهع فهك  حممًدا : يأ ﴾چ چ چ چ ڇ﴿

 .العقود واملواثهق ألِّ  من أن نطهع فهك  أكًدا، فام بهننا وبهنك  من (1)وال غريه

، (2)، فإن صار األمر إىل قتال فسوف نخوض  معك ﴾ڇ ڇ ڇ﴿

زبإن لنده أكثر م: ا هل بن ُأيب   وقال هل  ليد بني جمهَّ ن بأسيحته  ن ألفني مقاتل مدرَّ

ڍ ڍ ڌ ﴿: ، فقال ا هل سيحان (3)مستعدبن خلوض املعركة

 ﴿: صىل ا هل ليه  وسي ، قال هذا يف مقابل ما قال لن أصحاب الرسول ﴾ڌ

 .، فه  كاذبون كتى يف هذه الدلوى املادبة﴾ۉ ۉ ې ې

                                                           

« الكشاف»، و(8/181)« تفسري السمرقندي»، و(88/586)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

« التحربر والتنوبر»، و(41/411)« حهط يف التفسرياليحر امل»، و(42/81)« تفسري القرطيي»، و(1/516)

(82/99.) 

 .، واملصادر السابقة(41/851)« روح املعاين»، و(818 -5/818)« فتح القدبر»: بنِّر( 2)

« روح املعاين»، و(41/486)« اليحر املحهط يف التفسري»، و(1/858)« زاد املسري»: بنِّر( 3)

(41/888.) 
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ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿ *

ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

 :﴾ڳ

ل فهه   ؛﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴿ ألن ُكبَّ اليالد متأصِّ

ون من أجيها،  ڑ ڑ ﴿فين خيرجوا، ولهس لدهي  لقهدة صادقة ُبَضحُّ

ىل ل ﴾ک ک﴿؛ بل سوف بتخيُّون لنه ، ﴾ک ک

 . ﴾گ گ گ گ ڳ﴿، (1)افرتاض ذلك

نفى سيحان  أن بكونوا صادقني يف العزم لىل اخلروج معه  من املدبنة لو ُأخرجوا 

ر أهن  لو خاضوا منها، أو أن بكونوا مستع بن ملنارصهت  يف املعركة لو وقعت، وقرَّ دِّ

املعركة هو افرتاض بعهد؛ إما لىل سيهل  املعركة سُههزمون وبولُّون األدبار، وخوضه 

ل أو التهوبن من ر بخوض املعركة من  التنزُّ شأهن ، أو أن  قد بوجد منه  َمن بفكِّ

رون يف لوا  .قب األمورأصحاب اهلوج واحلمق الذبن ال بفكِّ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ﴿ *

 : ﴾ڻ ۀ ۀ

وهذا من األسيوب املعجز يف القرآن، ولو أردت التعيري لن هذه احلقهقة فين جتد 

ك  أصيحت مرهوبة لنده  وه  ال أبيغ وال أدق وصًفا من هذا السهاق؛ فأشخاص

لز من ا هل ُبِّهرون ذلك؛ بل ُبكِنُّون  يف صدوره ، وه  َبْرَهُيونك  أشد من رهيته  

، أما أنت  فهعيمون قوتك  وبأسك  وشجالتك  وبروهنا ماثية أمامه ، وأما ا هل وجل

 .تعاىل فإهن   م بقدروه كق قدره؛ وهلذا ال خيافون 

                                                           

« روح املعاين»، و(41/415)« فسرياليحر املحهط يف الت»، و(1/516)« الكشاف»: بنِّر( 1)

(41/854 .) 
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ڻ ڻ ﴿: ، ولذا قال هنا(1)« ألرَف كان من  أخوَف َمن كان با هل»: وقد قهل

 هل هي من املعرفة املعرفة القييهة الياطنة، ومعرفة ا: هو والفقه، ﴾ڻ ڻ ۀ

 لز وجللقيوب فتورث اخلشهة؛ ولو كان لنده  فق  خلافوا ا هل الياطنة التي تالمس ا

: وخافوا بطش  خوًفا ال بقارن ب  خوف أكد؛ إذ املالئكة املسيِّحة بحمده ختاف 

، فكهف [91: األنيهاء] ﴾ائ ەئ ەئوئ﴿: ، واألنيهاء ختاف [51: النحل] ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ﴿

وهب  جعيه  مشغولني بخوف اليرش م؟ ولكن غهاب الفق  لن قيبالعصاة من بني آد

 .لن خوف ا هل، وبخوف العقاب العاجل لن اآلجل

والكالم بصدق لىل الههود واملنافقني مًعا؛ ألن  لهس أكد من الطرفني بأوىل 

 .(2)آلخر، فهذه صفة أهن  خيافون املؤمنني أكثر مما خيافون ا هلبرجوع الضمري إله  من ا

فون ا هل؟ قد بوجد منه  َمن بعرف ا هل بعض املعرفة، والههود أهل   خياوهل ه

كتاب، واملنافقون وإن كانوا يف غالب أصيه  وثنهني، إال أن  قد بوجد لند بعضه  

 .(3)إبامن بوجود ا هل، لكن خوفه  من  ضعهف أو منعدم

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿ *

 : ﴾ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

عداد أن خيوضوا معركة لسكربة فهها مواجهة جهش بجهش، هي  استفيهس لد

والتاربخ باالستقراء شاهد لىل هذا، فال جتد يف تاربخ الههود مثل هذا، بخالف 

                                                           

« تاربخ دمشق»، و(8/119)« الرسالة القشريبة»، و(8/182)« تعِّه  قدر الصالة»: بنِّر( 1)

 .منسوًبا إىل أمحد بن لاص  األَْنطاكي( 14/881)

، (89/541)«  الرازيتفسري»، و(1/864)« زاد املسري»، و(88/586)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

التحربر »، و(9/494)« تفسري القاسمي»، و(5/818)« فتح القدبر»، و(42/85)« فسري القرطييت»و

 (.82/418)« والتنوبر

 .، واملصادر السابقة(1/511)« الكشاف»: بنِّر( 3)
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الصيهيهني؛ فيه  معارك ضاربة مع املسيمني، ث  جاء االستثناء كأن  استئناف لكالم 

واألكابهل واحلهل التي  اجلُُدرن وراء جدبد، فه  بارلون يف الكهد واملكر والقتال م

بتفننون هبا يف القتال؛ وكانوا بمتنعون باحلصون املَِشهدة يف قراه ، أما املواجهة فه  ال 

ْلَب بعصف بقيوهب   .ُيسنوهنا وال بتقنوهنا؛ ألن الرُّ

والقتال من وراء اجلُُدِر بعني قتااًل من غري : ﴾ھ ے ے ۓۓ﴿

لقنابل بال رمحة، كام بفعيون اآلن يف ئف أو او القذامواجهة؛ بل هو رشق بالنيل أ

 .كروهب  ضد الشعب الفيسطهني األلزل

 : هذا الوصف ُيتمل معنيني: ﴾ڭ ڭ ڭڭ﴿

ى بعضه  بعًضا، فإذا جدَّ اجِلدُّ وكزم األمر غريوا ذلك  -1 أهن  إذا اجتمعوا قوَّ

 . (1)ونقضوا ما أبرموا

ب سيحان  بقول  ؛(2)أن خالفاهت  فهام بهنه  شدبدة: وهو أصح -2 : وهلذا لقَّ

، فه  خمتيفون ما بني قيائل وأكزاب ومجالات من ﴾ۇ ۇ ۆ ۆۈ﴿

األشكناز والسفردب  والفالشا وغريها من مكونات املجتمع الههودي، واألكزاب 

ضها إلسقاط بعض، الهمهنهة والهساربة تتكابد فهام بهنها كتى يف كال احلرب بسعى بع

تيدو هذه  كني بحيل من ا هل أو كيل من الناس، وربام اللىل أهن  اآلن يف كالة التم

، فالناظر بِّنه  أمة واكدة جمتمعة، ﴾ۇ ۇ﴿: االختالفات ظاهرة ليعني، ولذا قال

 .وا هل خيرب أن قيوهب  شتى

                                                           

، (5/818)« فتح القدبر»، و(42/86)« تفسري القرطيي»، و(89/541)« تفسري الرازي»: بنِّر( 1)

 (.41/59)« قرآنفتح اليهان يف مقاصد ال»و

« تفسري السمعاين»، و(9/821)« تفسري الثعييي»، و(88/581)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

« التحربر والتنوبر»، و(2/15)« تفسري ابن كثري»، و(42/86)« تفسري القرطيي»، و(5/115)

(82/416.) 
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؛ ألن معرفة ا هل فق  ﴾ڀ ڀ﴿وصفه  يف اآلبة السابقة بأهن   :﴾ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿

؛ ألن العقل الرشهد ﴾ۋ ۅ﴿هنا بأهن  حتتاج إىل قيب واٍع مؤمن بصري، ووصفه  

ق، وأن ا هل تعاىل ال بنرص القوم املختيفني كتى لو  بدرك أمههة االجتامع ولدم التفرُّ

ٻ ﴿: وأصحاب  بقول  صىل ا هل ليه  وسي ؛ وهلذا خاطب حممًدا (1)كانوا من املؤمنني

، وكان الناس بويص بعضه  [16: األنفال] ﴾ٻ پ پ پپ

  :(2)جتامع، كام قال الرجل الذي ك رت  الوفاة ألوالدهالوابعًضا باالتفاق 

 َخْطٌب وال تتفــرقـوا آكاَدا***  كونوا مجهًعا با َبنيَّ إذا اَلرْتَى

ا ً ماُح إذا اجتمعن تكـرسُّ ـرت أفراَدا***  َتْأَبى الرِّ  وإذا افرتقن تكسَّ

قوتك إىل فالعقل الرشهد كتى من دون إبامن بوكي بأمههة االجتامع، وأن تض  

شغال ب   م بعد يف طاقت  جهد قوة غريك، فَمن كان دأب  إذكاء االختالف وتأجهج  واالن

ملواجهة لدوه والتفرغ حلرب ، وهبذا ترك العمل بمشورة العقل ونصهحت ، فُجمع 

الفه  العقيل؛ إذ فقدوا تأثري القيوب، كتى  هلؤالء بني غهاب الفق  القييي وغهاب

 أكثر مما خيافون ا هل، وفقدوا تأثري العقول، كتى أصيحوا خمتيفنيصاروا خيافون الناس 

 ! فهام بهنه ، فامذا بقي هل  إال األجساد؟

وقد أمرنا ا هل بااللتيار يف قصة بني النَِّضري، وهذا من ألِّ  مواطن االلتيار، أن 

نسهق ا هل فوق خوفنا من كل أكد من الناس، وأن ُنرِصَّ لىل التوكد وت بكون خوفنا من

 .اجلهد مهام كانت الفروق واالختالفات بهننا

                                                           

فتح »، و(885ص)« التكرار يف القرآنأُسار »، و(4865 -4/4861)« درة التنزبل»: بنِّر( 1)

 (.82/411)« التحربر والتنوبر»، و(552ص)« الرمحن بكشف ما بيتيس يف القرآن

 .ُنسب إىل َأكث  بن صهفي، والطُّْغرائي( 2)
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وإن أكثر ما جنى ب  املسيمون لىل أنفسه  وسيَّب هل  اهلزبمة والفشل وذهاب 

ق والتنازع الذي لصف هب  طوباًل، ومثي  التعصب ليمذهب أو الييد  الربح هو التفرُّ

 . أو القيهية أو احلزب

لاة، في  بعد ومن املؤسف أن هذا ُسى إىل بعض طيية العي   واملثقفني والدُّ

كهف نستطهع أن نيني هنضة؟ : كهف نستطهع أن نوصل رسالتنا إىل العا م؟ وال :التفكري

كهف نستطهع أن نرس  القدوة احلسنة؟ بل أصيحت كثري من املرشولات : وال

كهف نسقط اآلخر ونضعف قدرت ؟ كتى مِّهر االجتامع : والربامج واالنشغاالت

ول وهية  لن الههود لهس مشاهًدا، فال حتسينا مجهًعا، بل بدرك الناظر ألالذي ككاه ا هل

أننا شهع وأم  وفرق تتهاجى، وهيدم بعضنا بنهان بعض، وصدق ليهنا قول حممد 

 : (1)إقيال

 بنهاَنكـــ  منقســاًم وأرى ***  كلُّ شعب قام بيني هنضةً 

 ا؟هلَف نفسـي كهف رصت  ُأممً ***  يف قه  الدهر كنت  أمةً 

بل إنك جتد الدولة املسيمة الواكدة ليارة لن أقاله  ومجالات وألراق وتهارات، 

رنا ا هل من ؛ كني هنانا أن  وكيها مستعدة ألن تتشَِّّى وتسعى لالنفصال، فهذا مما كذَّ

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿: كني، وقالنتشي  بأهل الكتاب واملرش

 .[46: احلدبد] ﴾ې ې ىى

ر الشكيهة، ولكن بع  اجلوانب لهس حمصوًرا يف املِّاهوالنهي لن التشي  هب  

األخالقهة والعميهة والرتبوبة، وهي أمور بنيغي أن نتقي ا هل فهها ونتواىص هبا كتى بأيت 

ز لىل ما بستحق ذلك اجلهل الذي بدرك أمههة أن بكون املؤمنون  مجالة واكدة، وأن نركِّ

                                                           

 (.8/821)« دبوان حممد إقيال»: بنِّر( 1)
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العيادات واألخالق بداًل من الرتكهز  االجتامع ليه ، كأصول التوكهد واإلبامن وأصول

 .وجعيها سيًيا ليتنازع والفرقةالدائ  لىل مسائل االختالف وأسياب  وتضخهمها، 

 : ﴾ۉ ۉ ې ې ېې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴿ *

يف هزبمته  بوم بدر، أو بنو ُقربِّة الذبن جرى  -وا هل ألي  -قربش: واملقصود

 . (1)هل  ما جرى بعد بدر

ائ ەئ ﴿ ،الَوبِهل، إذا كان مرلى سهئًا ومذموًماومن  املرلى السوء، : هو والوبال

 .(2) اآلخرةيف ﴾ەئ

 : ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ﴿ *

ڑ ڑ ک ک ک ﴿: وبشي  هذا قول  تعاىل

: إبراهه ] ﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ

88] . 

أن هؤالء املنافقني الذبن ولدوا بني النَِّضري أن خيرجوا معه  لو : واملعنى

 .(3)اكفر، فيام كفر تربأ من : جوا، ه  يف ذلك كمثل الشهطان إذ قال لإلنسانُأخر

خوف  من أن : وادِّلاء الشهطان خوف  من ا هل هنا كذب؛ إال أن بكون املقصود

 .(1)لز وجلبأخذه ا هل 

                                                           

، (2/24)« تفسري اليغوي»و، (5/519)« تفسري املاوردي»، و(9/821)« تفسري الثعييي»: بنِّر( 1)

 (.42/86)« تفسري القرطيي»، و(1/864)« ريزاد املس»و

« تفسري الرازي»، و(8/181)« تفسري السمرقندي»، و(1/865)لينحاس « إلراب القرآن»: بنِّر( 2)

« التحربر والتنوبر»، و(2/486)« تفسري ابن كثري»، و(42/86)« تفسري القرطيي»، و(89/541)

(82/412 .) 

تفسري »، و(1/816)ليواكدي « لتفسري الوسهطا»، و(88/514)« تفسري الطربي»: بنِّر( 3)

 (.2/15)« تفسري ابن كثري»، و(42/81)« تفسري القرطيي»، و(89/544)« الرازي
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َبْرِصهصا، والذي زبَّن ل  : صة الرجل الذي بسمىوقد ذكر بعض املفرسبن ق

ث  محيت، فزبن ل  أن بقتيها، فأمسكوا ب ، فجاء الشهطان وزبَّن الشهطان أن بزين بامرأة 

 .د ل  لهنقذه، فسجد ل  ث  ختىلَّ لن  وُقتلل  أن بسج

وهذه القصة ال بصيح أن بفرسَّ هبا القرآن الكرب ؛ ألن  لهس هلا إسناد بعتد ب ، 

 . (2)وهي من روابات بني إُسائهل

« سورة اليقرة»باملنافقني يف أول وقد سمى ا هل سيحان  الههود يف لالقته  

سورة »، وذكر يف ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ﴿: طني، كام يف قول بالشها

، فال مانع إًذا من إرادة الشهطان اإلنيس يف هذا السهاق، (3)الشهطان القربن« رفالزخ

 .وأن  بغري اإلنسان بالكفر ث  بتخىلَّ لن 

  من ا هل، وه  هبذا ن خيافون اليرش أشدَّ من خوفهويف اآلبة تعربض بالههود الذب

 .أسوأ كتى من الشهطان الذي قد بتخىلَّ لن كيهف  خوًفا من ا هل

قصوًرا لىل إبيهس الذي ولده ا هل باإلنِّار إىل بوم الدبن؛ بل م ﴾ۇئ﴿س لفظ وله

 .(4)هو لام لكل شهاطني اجلن واإلنس

                                                                                                                                                    

« اليحر املحهط يف التفسري»، و(42/18)« تفسري القرطيي»، و(5/891)« املحرر الوجهز»: بنِّر( 1)

 (.5/811)« فتح القدبر»، و(41/411)

« معاين القرآن»، و(811 -8/899) «الرزاق تفسري ليد»، و(1/828)« تفسري مقاتل»: بنِّر( 2)

 -1/864)« زاد املسري»، و(5/891)« املحرر الوجهز»، و(5/68)« تفسري اليغوي»، و(5/412)ليزجاج 

، (8/11)« اليدابة والنهابة»، و(16 -2/15)« تفسري ابن كثري»، و(42/81)« تفسري القرطيي»، و(868

 (. 82/419)« التحربر والتنوبر»و

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿: يف قول  تعاىل( 3)

 .﴾ڌڌ

« تاج العروس»، و(48/882)« لسان العرب»، و(151ص)« املفردات يف غربب القرآن»: بنِّر( 4)

 .«  ط ن» (85/812)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ﴿ *

 : ﴾ڀ ڀ

املنافقني َأْغَرْوا الههود باليقاء وانخذلوا لنه ، وكان ضح، فكام أن املثل هنا وا

زون بالههود، فيام مصريه  سهًئا، فالههود ُطردوا  واملنافقون ُخذلوا؛ ألهن  كانوا بتعزَّ

و م بعد هل   -ا هل بُن ُأيب  ابُن َسُيوَل وَمن مع  ومنه  ليدُ  -ُطرد الههود ذهيت قوهت 

 :واإلنسان، فالشهطان بغري اإلنسان وبقول ل شأن، فكذلك الشهطان 

نها، وذاك لذاب ، وإذا كفر كان مصريمها مًعا هو النار، فهذا لذاب الد﴾ۈئ﴿

 .(1)اآلخرة

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ﴿ *

 : ﴾ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

خت  ا هل تعاىل السورة الكربمة هبذا النداء القوي املؤثِّر الذي هو تعقهب لىل جممل 

ره  هبذا احليل املتني، وَأالَّ تيههه  االنتصارات واملكاسب احلوادث امل ذكورة؛ فهذكِّ

قوها لن م وا ومتهَّزوا، وَأالَّ حتميه  املعارك وخصوماهتا التي كقَّ عنى اإلبامن الذي ب  َلزُّ

 والتقوىصهيها واالهنامك فهها لن مرالاة التقوى، كتى مع العداوة والشنآن، وتفا

 . (2)ي وجتنب احلراماألوامر وترك النواه معنى لاٌم بقتيض فعل

 : (3)ما بعد الهوم، مثيام أن األمس هو ما قيي ، وكام بقول ُزهري: هو والغد

                                                           

تفسري »، و(44/1111)« اهلدابة إىل بيوغ النهابة»، و(88/515)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 (.41/68)« فتح اليهان يف مقاصد القرآن»، و(8/168)« تفسري النسفي»و، (42/18)« القرطيي

ٱ ٻ ٻ ﴿: «سورة النيأ»، و﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿: «سورة املرسالت»بنِّر ما سهأيت يف ( 2)

 . ﴾ۀ

 (. 441ص)« دبوان ُزهري بن أيب ُسْيمى»: بنِّر( 3)
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 وَلكِنَّني َلن ِليِ  ما يف َغٍد َل ِ ***  وَألَيُ  ِليَ  الهَوِم واألَمِس َقيَي ُ 

 .(1)بوم القهامة؛ إشارة إىل قرب : واملقصود بالغد

ر األمر  أن بكون األمر الثاين خمتيًفا لن األول، فأمره   بالتقوى، وُيتملث  كرَّ

: عنيب ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ﴿: بتقوى ا هل بفعل الطالات؛ وهلذا قال

ر وقال ٹ ٹڤ ڤ ﴿: من الطالات وألامل اخلري، ث  كرَّ

 .(2)شارة إىل ترك املنههات واملحرماتإ ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ

 : ﴾ڃ چ چ چ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ﴿ *

ُسوا ا هل فأنساه  أنفسه ، فأصيح يف تدبريه   الههود الذبن نَ ويف هذا إشارة إىل

من اخلرق وسوء التقدبر وفساد احلساب ما هو ظاهر ليعهان، فال تكونوا مثيه  

 .(3)والتربوا بحاهل 

أهن  انشغيوا باألشهاء لن أنفسه ؛ فكثري ممن َنُسوا ا هل تعاىل : ومن املعاين هنا

عة تيههه  كتى لن كاجات فة أو شهرة أو متني بتجارة أو وظهجتده  مشغول

 . (4)نفوسه 

وأنت جتد هذا بشكل أوسع يف األم  والشعوب التي نسهت ا هل تعاىل وانشغيت 

بامدباهتا وكهاهتا العاجية، وشالت فهها نِّربات اإلحلاد والكفر با هل واجلراءة لىل ذات  

                                                           

«  الرازيتفسري»، و(88/516)« تفسري الطربي»، و(1/821)« تفسري مقاتل»: بنِّر( 1)

 (.41/895)« الدر املنثور»، و(42/18)« القرطيي تفسري»، و(89/544)

، (8/168)« تفسري النسفي»، و(89/544)« تفسري الرازي»، و(1/512)« الكشاف»: بنِّر( 2)

 (.42/611)« اليياب يف ليوم الكتاب»، و(1/816)« تفسري اخلازن»و

 .آلتهة، واملصادر ا(88/151)« تفسري الطربي»: بنِّر( 3)

تفسري »، و(1/812)ليواكدي « التفسري الوسهط»، و(5/544)« تفسري املاوردي»: بنِّر( 4)

 (.9/491)« تفسري القاسمي»، و(42/18)« تفسري القرطيي»، و(5/111)« السمعاين
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برموز احلربة باملساس  هنام ال تسمح تيكالعيهة وكدوده ورشائع  باس  احلربة، ب

ك أو بنفي اهلولوكوست   (!املحرقة النازبة)تارخيهة أو وطنهة وتعاقب َمن بشكِّ

ك يف كقهقت   ج هبا احلال إىل أن تكفر باإلنسان ذات  وال ُتقه  ل  وزًنا، وُتشكِّ ث  تدرَّ

ألمر إىل فروا با هل فآل اوأمههت  وأصي  ولقي ، فه  َنُسوا ا هل تعاىل فأنساه  أنفسه ، ك

 . وا باإلنسانأن بكفر

وا  ومن هذا أهن  ملا نسوا ا هل جعل ا هل األشهاء التي بمتيكوهنا وبااًل ليهه ، ورضُّ

 :هبا أنفسه  وأضيُّوا هبا غريه  وأرضوه 

ل إىل أداة لتحصهل األسيحة التي من شأهنا تدمري احلهاة اليرشبة لىل  فالعي  حتوَّ

 .ا هل سيحان  ل ، و م بكن باس نام انفيت من لقاوج  األرض، كه

لت  والعيث يف اجلهنات اليرشبة ولميهات االستنساخ واليعب باألجنة التي حتوَّ

إىل مزارع، لهس خلدمة اإلنسان، أو ليقضاء لىل بعض األمراض أو معاجلتها، فهذا 

واملصيحة  مطيب مرشوع، ولكن ألن   م بكن باس  ا هل فقد انفيت من لقال األخالق

 .ح رضًرا ووبااًل لىل اإلنساننهة العامة، وأصياإلنسا

ونحن الهوم نتكي  لن املدنهة واحلضارة والتسههالت يف املواصالت 

إن الرفاههة : واالتصاالت واإللالم واخلدمات الطيهة، لكن َمن الذي بستطهع أن بقول

ة مئثالث أو تنيمئإلنسان قيل والسعادة التي بشعر هبا اإلنسان الهوم أفضل مما كان ليه  ا

 سنة؟

إن اليرشبة نجت من غوائل العدوانهة والعنرصبة والسعي لتكربس : وَمن بقول

األنانهة الفردبة لثري أو زله ، أو األنانهة اجلاملهة جلنس أو لون أو شعب لىل كساب 

 اآلخربن؟
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چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ﴿ *

 : ﴾ڎ ڎ ڈ

 التعيري إشارة إىل لمق فالناس صنفان، ال ثالث هلام، ومها متيابنان كيهاا، ويف

ڌ ڌ ﴿: ، وإنام قال«أصحاب اجلنة أفضل»: املسافة بهنهام؛ وهلذا  م بقل

 .، أما أصحاب النار فال فوز هل  بوج  من الوجوه﴾ڎ ڎ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴿ *

ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ 

 : ﴾ڱ ڱ ڱ

اًل ومههًَّئا ليخطاب بلو خاطينا ا: املعنى قدرة ا هل جليل بالقرآن بعد أن أصيح مؤهَّ

ع من خو  . (1)ف ا هلسيحان ، مع أن  كجر صيد، خلشع وتصدَّ

ع ق: هو واملتصدِّ ، فهذا مثل ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ﴿، (2)املتشقِّ

، ورضب (3)القول املأثور واحلكمة التي بتناقيها الناس: هو واملثلرضب  ا هل لعياده، 

ا وُتتخذ اختاًذا، كام بستخدم يف : األمثال بمعنى رضب العمية الرائجة بني أهنا ُتَسك  سكا

 .الناس، فهتعاطوهنا وبتناقيوهنا

 .(4)بتدبرون معانهها وُبعميون فهها لقوهل : يأ ﴾ڱ ڱ﴿

                                                           

« تفسري القرطيي»، و(2/21)« تفسري اليغوي»، و(519 -88/512)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 (. 82/446)« التحربر والتنوبر»و، (2/12)« بن كثريتفسري ا»، و(42/11)

 . ، واملصادر السابقة(1/861)« زاد املسري»، و(5/451)ليزجاج « معاين القرآن»: بنِّر( 2)

 (.4/81)« زهر األك  يف األمثال واحلك »: بنِّر( 3)

« نوبرالتحربر والت»، و(8/188)« تفسري السمرقندي»، و(88/551)« تفسري الطربي»: بنِّر( 4)

(82/441.) 
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وهذه دلوة إىل الفكر والتفكر، وتدبر آبات ا هل الرشلهة؛ ألن كل أكد من الناس 

لو قرأ القرآن بولي وإقيال ألثمرت القراءة هدابًة لقيي  وصفاًء لروك ، وهذا من 

 .[41: القمر] ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿لتهسري؛ ا

ل   ومن العوام َمن بدرك من معاين القرآن ودالالت  وقصص  وأخياره ما تدمع

لهن  وخيشع ل  فؤاده، وإن فاتت  املعاين التي حتتاج إىل مراجعة أو فه  أو قراءة يف كتب 

ريض  ل ابن لياسالتفسري، ويف القرآن قدر كيري واضح تعرف  العرب من لغاهتا، كام قا

، وهي دلوة إىل التفكر يف آبات ا هل الكونهة يف الساموات واألرض واجليال (1)ا هل لنهام

 .لز وجلالتي تسيِّح ا هل 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿: «سورة اليقرة»وبشي  هذا ما جاء يف 

ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ 

لىل  ، وقد نزلت اآلبات﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

، لز وجلبعد انتصار فركوا ب ، فكأهنا تدلوه  إىل أن بتواضعوا  هل  املؤمنني وه 

وبعرفوا أن األمر كي   هل، وأن النرص من لند ا هل، وأن  لهس هل  من  يشء إال أن ا هل 

ره  فه ، وا هل بسيط رسي  لىل َمن بشاء  . تعاىل استعميه  وسخَّ

ظ األكياد، والغفية لن بقسوة القيوب، وغيود؛ فإهن  بوصفون وفه  توبهٌخ ليهه

رنا ربنا  أن بكون مصرينا كمصريه  يف قسوة القيوب،  لز وجلاملعاين؛ وهلذا كذَّ

سورة »ولاتيه  يف . [46: احلدبد] ﴾ې ې ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ﴿

                                                           

، (4/11)« تفسري الطربي»، و(4/858)« تفسري ليد الرزاق»، و(4/81)« تفسري مقاتل»: بنِّر( 1)

، (1/411)« تفسري الرازي»، و(5/52)ليواكدي « التفسري اليسهط»، و(4/816)« تفسري ابن أيب زمنني»و

 (.4/41)« تفسري ابن كثري»، و(8/82)« اليحر املحهط يف التفسري»و
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ز  -كام سيق -«اليقرة بأن قيوهب  صارت كاحلجارة أو أشد قسوة منها، وهذا بعزِّ

 .بني النَِّضري وميحقاهتامناسية اآلبة لقصة 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ﴿ *

ہہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ 

 : ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ

خت  ا هل تعاىل السورة بآبات يف متجهده، وذكر طائفة من أسامئ  احلسنى تناسب 

ٌة إاِلَّ واكًدا، َمن مئوتسعوَن اساًم،  املقام، وتسعى إلكهاء القيوب، و هل تعاىل تسعةٌ 

 .(1)أكصاَها َدَخَل اجلنةَ 

ان ولهس املقصود كرص األسامء، فإن ا هل تعاىل ال ُيهط بأسامئ  إال هو؛ وهلذا ك

أسألَُك »: -ريض ا هل لن كام يف كدبث ابن مسعود  -صىل ا هل ليه  وسي يف دلائ  

يَت به نفسك، أو علَّ  ا من خلقك، أو أنزلته يف كتابك، بكلِّ اسم هو لك، سمَّ متُه أحد 

 .(2)«تأثرَت به يف علم الغيب عندكأو اس

حتت العر ، فهُيهم  ا هل تعاىل أسامء  صىل ا هل ليه  وسي وبوم القهامة بسجد 

 .(3)وحمامد ُيمده هبا،  م بكن بعيمها من قيل

                                                           

من كدبث أيب ( 8611)« صحهح مسي »، و(1898، 6141، 8186)« خاريصحهح الي»كام يف  (1)

 .ريض ا هل لن هربرة 

، (4/519)، واحلاك  (918)، وابن كيان (5891)، وأبو بعىل (1842، 8148)أخرج  أمحد ( 2)

سورة »يف ، وما سهأيت (499)« السيسية الصحهحة»: وبنِّر(. 2، 1) «األسامء والصفات»واليههقي يف 

 .«سورة اإلخالص»، وأول ﴾ۀں ڻ ڻ ڻ ﴿ :«األلىل

ريض ا هل من كدبث أيب هربرة ( 491)« صحهح مسي »، و(1148)« صحهح اليخاري»كام يف ( 3)

ا لريب، ثم يفتُح اهللُ علَّ ويلهُمني من حمامده، وُحْسن الثناء عليه »: صىل ا هل ليه  وسي ، قول  لن  فأقُع ساجد 

 .«ْحه ألحد قبلشيئ ا مل يْفتَ 
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وخصهصتها أن أن من أسامء ا هل احلسنى تسع وتسعني اساًم، من صفتها : واملعنى

 .«َمن َأْحَصاها دخَل اجلنةَ »

بكون بحفِّها، وهلذا ُيسن أن بكون لند املؤمن كتاب موثوق  واإلحصاء

ِّها ألطفال ، وأن بتعيَّ  معانهها، فهي  جيمعها أو لوكة حتصهها، وأن ُيفِّها وُُيفِّ

با : بنادب  هبالهست رموًزا وال ألغاًزا، وإنام أسامء معروفة املعنى، وأن بدلو ا هل تعاىل و

ن ُياول أن بقتدي بمعاين تيك األسامء، فهتعي ؛ غفور، اغفر يل، با ركه ، ارمحني، وأ

ألن ا هل ليه  ُيب العيامء، وركه  برك  من لياده الرمحاء، وبغفر ليناس كتى بغفر 

ا هل ل ، بعفو ملَن أخطأ ليه  أو ظيم ؛ ألن ا هل لفو ُيب العفو، وبتوب؛ ألن ا هل ُيب 

 .(1)وابني، وهو التواب الركه الت

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ﴿ *

 :﴾ہہ ہ ھ ھ ھ

، ث  ذكر اسم  العِّه ؛ بل ض ﴾ڱ﴿ مري الشأن، إشارة إىل تعِّهم  جل ولزَّ

)﴾ں﴿: هو االس  األلِّ : قهل
2). 

                                                                                                                                                    

صىل ، قول  ريض ا هل لن من كدبث أنس ( 498)« صحهح مسي »، و(1541)« صحهح اليخاري»ويف 

. « ُاآلن، ُيْلِهُمنِيِه اهلل -َّل حترضين :ويف روابة -فأقوُم بني يديه، فأمحُده بمحامَد َّل أقدُر عليه»: ا هل ليه  وسي 

 .﴾ۀں ڻ ڻ ڻ ﴿: «سورة األلىل»وبنِّر ما سهأيت يف 

ليمؤلِّف « مع ا هل»، و(44/886)« فتح الياري»، و(41/5)لينووي « صحهح مسي  رشح»: بنِّر( 1)

 (. 89ص)

« اشتقاق أسامء ا هل»، و(8/525)« تفسري ابن أيب كات »، و(88/555)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

« والتنوبرالتحربر »، و(9/151)« روح اليهان»، و(42/19)« تفسري القرطيي»، و(88ص)ليزجاجي 

 .«سورة الفاحتة»، وما تقدم يف (58 -18ص)ليمؤلِّف « مع ا هل»، و(82/442)
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ا هل الذي ال إل  إال هو احليُّ القهوُم، »: االس  األلِّ  جممولة يف قولك: وقيل

كفًوا أكٌد، املناُن، بدبُع الساموات  م بيد و م ُبولد و م بكن ل  األكُد الصمُد، الذي 

 . (1)«السنن»، كام لند أمحد، وأهل «واألرض، ذو اجلالل واإلكرام

هو الذي تأهل  القيوب وحتنُّ إله ، فكل َمن لرف ا هل كنَّ إله  وأكي  ومتنَّى  واهلل

پ ڀ ڀ ﴿ه  سواها، لقاءه ورؤبت ، وَمن أكرم  ا هل بالرؤبة ذهل لن كل نع

، فال نعه  ألِّ  من رؤبت  جل ولزَّ [88 -88: القهامة] ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ڀ

وسامع كالم ، وذكره تعاىل واليَّهج بأسامئ  بمنح القيب تعيًقا وكنهنًا كتى بشتاق العيد 

ليحِّات اخلشوع واالستحضار وُيزن لفقدها وُياول استعادهتا، كتى تصيح ُسور 

 .هات قيي  ونعه  لهش  وهبجة ك

 . وتتحريَّ فه ؛ ألن  ال بعي  ذات  وأسامءه وصفات  إال هووهو الذي تأهل  العقول 

 ِن غدا الِفْكُر كيهاَل ***  فهك با ألجوبَة الَكوْ 

 فهك شرًبا فرَّ مهاَل ***  كيام َأْقَدَم فكري

                                                           

، وابن (8251)، وابن ماج  (8115)، والرتمذي (4198)، وأبو داود (88965)أخرج أمحد ( 1)

، أن النييَّ صىل ريض ا هل لن ، وغريه ، من كدبث ُبَرْبَدة بن احلُصهب (4/511)، واحلاك  (298)كيان 

، ال إل  إال أنت، اليه َّ إين أسألك بأين أشهُد أنك أنت ا هل:  هل ليه  وسي  سمع رجاًل بدلو، وهو بقولا

والذي نفيس بيده، »: فقال صىل ا هل ليه  وسي . األكُد الصمُد، الذي  م بيد و م ُبولد، و م بكن ل  كفًوا أكدٌ 

 .«وإذا ُسئل به أعطىلقد سأَل اهللَ باسمه األعظم، الذي إذا ُدعي به أجاَب، 

 .وسنده جهد، بل هو أصحُّ ما ورد يف باب االس  األلِّ 

، (4811)، والنسائي (8511)، والرتمذي (4195)، وأبو داود (48124، 48451) وأخرج أمحد

ريض ا هل ، وغريه  من كدبث أنس (511 -4/518)، واحلاك  (298)، وابن كيان (8252)وابن ماج  

اليه َّ إين أسألك بأن لك احلمُد، ال إل  إال أنت، املنَّان، با بدبَع الساموات : ال، أن رجاًل دلا، وقلن 

والذي نفيس بيده، لقد »: فقال النييُّ صىل ا هل ليه  وسي . واألرض، با ذا اجلالل واإلكرام، با كيُّ با قهومُ 

 . قيي  أصح وما .«دعا اهللَ باسمه األعظم، الذي إذا ُدعي به أجاَب، وإذا ُسئل به أعطى

َة أكادبث أخرى يف هذا الياب  (.15 -11ص)ليمؤلِّف « مع ا هل»: وبنِّر. وَثمَّ
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ـهاَء ال هُيَْدى السيهاَل ***  ناكًصا خييط يف َلْمـ
(1) 

 .(2)عيد بحق سواهيود الذي ال بُ املألوه املع: ومن معانيها

: ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہہ﴿

 ما غاب لن إكساس الناس وإدراكه ، في  بعيموه وال لابنوه،: ﴾ہ﴿

 .املوجود احلارض املدَرك مما ليموا وشاهدوا: ﴾ہ﴿

 .الدنها: ﴾ہ﴿ اآلخرة،: ﴾ۈ﴿: وقيل

 .(3)فكل ذلك يف ليم  سيحان 

شارة إىل أن أسامءه واستفتح هبذه اآلبة الكربمة؛ إ: ﴾ہ ھ ھ﴿

ان  كيها أسامء تتَّصف باحلُسن؛ بل هي أكسن األسامء، فأسامؤه كيها احلسنى سيح

ا هل، : نحوكسنة، فهها اخلري، والرب، واجلُود، والكرم، والعطاء، والفضل، والرمحة، 

اب، الغفور كور، الكرب الرمحن، الركه ، الرَب، اجلواد، الكرب ، التوَّ  .، احليه ، الشَّ

ب، أو: املنتق ، أو: ن لهس يف أسامء ا هل سيحان كل شدبد : اآلخذ، أو: املعذِّ

أله  العذاب، ولكن  صفة ليعض فعي ؛ وهلذا : ، أو(4)لىل القول الصحهح.. العقاب

، فهنا ذكر املغفرة والرمحة وبدأ هبا ﴾ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ﴿: قال

                                                           

 .﴾ ی ی ی ىئ ىئ ېئىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ﴿: «سورة احلدبد»تقدم خترجي  يف ( 1)

 .«سورة الفاحتة»، وما تقدم يف (58 -51ص)« مع ا هل»: بنِّر( 2)

، (89/548)« تفسري الرازي»، و(1/519)« الكشاف»، و(5/548)« تفسري املاوردي»: بنِّر( 3)

، (42/641)« اليياب يف ليوم الكتاب»، و(5/818)« تفسري اليهضاوي»، و(42/15)« تفسري القرطيي»و

 (.5/816)« فتح القدبر»و

« الصفات اإلهلهة»، و(442 -4/441)« معارج القيول»، و(2/96)« جمموع الفتاوى»: بنِّر( 4)

 ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿: «سورة النج »، وما تقدم يف (812ص)

 [.88: النج ]﴾ ہہ  ہ ہ
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ًبا وحتيًُّيا، ث   م بقل ب، أووأين »: وخاطب هبا لياده تقرُّ . «اآلخذ: الياطش، أو: املعذِّ

، فوصف لذاب  بأن  [51 -19: احلجر] ﴾ىئ ی ی ی ی جئ﴿: وإنام قال

 .أله 

 تعاىل ولذلك ذكر الغزايل وابن تهمهة وابن القه  وسواه  ممن كتيوا يف أسامء ا هل

؛ (1)أن أسامء ا هل تعاىل احلسنى تدور لىل أسامء اخلري والرب والرمحة واجلود: وصفات 

ذلك بتعرف ا هل تعاىل إىل لياده؛ ألن الناس بنساقون إىل الطالة بالرمحة والعفو وب

الثالثة؛ واملغفرة والرغية أكثر مما بنساقون بالولهد، مع أن أهل السنة بقررون املعاين 

وهي احلبُّ واخلوف والرجاء، واحلبُّ باالتفاق أفضل املعاين التي بتعيَّد هبا الناس 

بنيغي أن »: ده اخلوف والرجاء، ومها متساوبان، كام قال اإلمام أمحدلرهب ، وبأيت بع

 .متساوبني: أي. (2)«بكون خوف  ورجاؤه واكًدا

ح جانب اخلوف لند اهل ِّ باملعصهة، ح جانب الرجاء لند  وبعضه  برجِّ وبرجِّ

ح جانب الرجاء لند االكتضار، كام قال النييُّ  صىل ا هل ليه  فعل الطالة، وبرجِّ

 .(3)«لز وجلَّل يموتنَّ أحُدكم إَِّلَّ وهو ُُيسُن الظنَّ باهلل »:  وسي

كل هذه املعاين متآلفة متناسقة، ال بقيض بعضها لىل بعض، وال هيدم بعضها 

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ﴿: ليهه  السالمبعًضا؛ وهلذا قال سيحان  لن الرسل واألنيهاء 

ہ ہ ھ ھھ ھ ے ﴿: ، وقال[91: األنيهاء] ﴾ۆئ

 ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ۓ ۓے 

                                                           

« كادي األرواح»، و(4/414)« بدائع الفوائد»، و(5/828)« النيوبةمنهاج السنة »: بنِّر( 1)

 (.42 -45ص)ليمؤلِّف « مع ا هل»، و(64ص)لعمر األشقر « أسامء ا هل وصفات »، و(861ص)

 (.8/21)« كشاف القناع»، و(4/844)« اإلقناع»: بنِّر( 2)

 .ريض ا هل لنهام ا هل من كدبث جابر بن ليد( 8211)أخرج  مسي   (3)
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، فجمع بني اخلوف والرجاء واحلب، ولكن احلب بمنزلة الرأس ليطائر، [56: األلراف]

 .، والرأس أه  وألزم ليقاء احلهاة من األجنحة(1)واخلوف والرجاء بمنزلة اجلناكني

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿ *

 :﴾ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

هذا املطيع يف بدابات  ررتك: ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴿

ر الوكدانهة  هل وأن  اآلبات؛ لتوكهد قهمة  األلوههة التي ترس  صية العيد برب ، وتقرِّ

املعيود بال رشبك، وهذا هو املقصد األَْسمى من ُسد األسامء؛ بل هو املقصد األلِّ  

 .ليكتب والرساالت الساموبة

أن ُوجد من اليرش من ميك  ال ُميك إال ل ، و م ُيدث يف لرص من العصور: ﴾ڭ﴿

غرهبا؛ كتى امليوك املشهوربن، واألباطرة، والفرالنة، وغريه  من ا والدنها كيها رشقً 

، وذي الَقْرنني، واإلسكندر املَْقدوين، وُهوالكو، وِجنْكهزخان،  أمثال ُبْخَتنرَصَّ

 .وغريه  ميكوا ُرقعة من األرض وزامحه  غريه  ونافسه 

ميكها أمس بميكها الهوم، لكن   م ب يك الدنها كيها، فهوولو فرض أن َميًِكا مَ 

 .ولن بميكها غًدا

ولو ُفرض أن  طال ميك  فهو إىل زوال، ولو دامت لك ما وصيت لغريك، ولو 

دامت لغريك ما وصيت إلهك، وهذا كي  ميك طارئ بتعيق بالتدبري، لكن ميك ا هل 

العدم، فهي تدبن ل  يف كل  سيحان  ميك أصيل؛ ألن  هو الذي خيقها وأوجدها من

                                                           

« الرسالة القشريبة»، و(8/882)« شعب اإلبامن»، و(864 -4/859)« قوت القيوب»: بنِّر( 1)

« تفسري القرطيي»، و(8/144)« املحرر الوجهز»، و(1/418)« إكهاء ليوم الدبن»، و(4/861)

فتاوى »، و(8/81)، (4/548)« مدارج السالكني»، و(811، 41/24)« جمموع الفتاوى»، و(1/881)

، ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿: «سورة اإلنسان»، وما سهأيت يف (8/555)« السيكي

 .﴾ىئے ے ۓ ﴿: «سورة الربوج»و
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ك  سيحان  لكل يشء يف السامء واألرض، والرب واليحر، ذرة من ذراهتا؛ ومي

واإلنسان واحلهوان، والدنها واآلخرة، واألمالك واألفالك، وبوم القهامة بتجىلَّ األمر 

ہ ھ ﴿:   جيهب جلَّ ولزَّ ث ﴾ېئ ىئ ىئىئ﴿: وبنكشف، فهقول سيحان 

)[46: غافر] ﴾ھ ھ
1). 

لام بعرتي امليوك لادًة من صفات  سيحان  وتعاىلففي ذلك تنزب   هل  :﴾ڭ﴿

النقص، فإن بعض امليوك بقع ل  الُعجب، وبقع من  الِّي  وبتكربَّ لىل مرؤوسه ، وبقع 

يف الشهوات، وبداخي  الُعجب، وتصهي  اآلفات، وبعرتب  النقص والعجز، أما ا هل 

ه لن  س الكامل املنزَّ  .(2)النقائص والعهوبسيحان  فهو املقدَّ

السا م من كل آفة، فال بعرتب  نقص وال لهب، وال خطأ وال زلل : بعني: ﴾ۇ﴿

وال نسهان، وهو الذي ُبسيِّ  لياده وبرزقه ، ولذا كان السالم حتهة اإلسالم، وميك  

 .لعياده سالم وخري وبر ورمحة وجود

ڎ ﴿:   وسي صىل ا هل ليهولذا كان يف الدلاء الذي ليَّم  ا هل لرسول  

ک ک ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ 

                                                           

، (81ص)ليزجاج « تفسري أسامء ا هل احلسنى»، و(9/8981)« تفسري ابن أيب كات »: بنِّر( 1)

َلكائي « رشح أصول االلتقاد»، و(18ص)ليزجاجي « اشتقاق أسامء ا هل»و ، (1/486)، (8/811)لالَّ

 (.1/446)« تفسري ابن كثري»، و(81/511)« تفسري الرازي»و

، (841ص)ليزجاجي « اشتقاق أسامء ا هل»، و(81ص)ليزجاج « تفسري أسامء ا هل احلسنى»: بنِّر( 2)

 (. 14ص)« مع ا هل»و
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، فميك  خري [86: آل لمران] ﴾ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

 .(1)وفضل وبركة

ن لياده، أي: ﴾ۇ﴿ بمنحه  األمن، فاألمن يف الدنها من لطائ  : فهو ُبؤمِّ

وفضي ، وهو مطيب ومقصد، فاألمن لىل النفس واملال والولد هو من ا هل، وهو نعمة 

وكثري من امليوك بنرشون اخلوف يف رلاباه  ألجل اهلهية واالنكفاف، أما ا هل  من لنده،

ن لياده، وخيص املؤمنني السا ٱ ٻ ٻ ﴿: ملني من الِّي  باألمن التامفهو ُبؤمِّ

ن لياده [28: األنعام] ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ، وهو ُبؤمِّ

واملاء والطعام بام جعل يف الكون من األُسار واحلك  والنوامهس بتوفري اهلواء 

ن لياده من ال ِّي  واجلَْور، والرشاب والثروات يف باطن األرض واخلريات، وهو ُبؤمِّ

ن لياده بو  .(2)م القهامة َأالَّ بقع ليهه  َكْهفوُبؤمِّ

قهب الذي ال بغفل، وامليوك وإن كانوا : ﴾ۆ﴿ الشاهد الذي ال بغهب، والرَّ

فى لنه  الكثري مما ختفه  صدور الناس أو جيتهدون يف معرفة أكوال رلاباه  إال أن  خي

فهو مطَّيٌع لىل أكوال لياده وأُساره  وأقواهل   لز وجلما بدبرون  يف اخلفاء، أما ا هل 

 .(3)وظاهره  وباطنه وذوات صدوره  وخططه  ونواباه  

                                                           

، (845ص)ليزجاجي « اشتقاق أسامء ا هل»، و(81ص)ليزجاج « تفسري أسامء ا هل احلسنى»: بنِّر( 1)

 (.12 -15ص) «مع ا هل»و

، (884ص)ليزجاجي « اشتقاق أسامء ا هل»، و(84ص)ليزجاج « تفسري أسامء ا هل احلسنى»: بنِّر( 2)

 (.21ص)« مع ا هل»و

، (881ص)ليزجاجي « اشتقاق أسامء ا هل»، و(88ص)ليزجاج « تفسري أسامء ا هل احلسنى»: بنِّر( 3)

 (.24ص)« مع ا هل»و
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ة الذاتهة التامة الدائمة، : ﴾ۆ﴿ وهذا أبًضا من توابع امليك، في  تعاىل العزَّ

واملؤمنني مع  كني  صىل ا هل ليه  وسي ملَن بشاء، كام منحها حممًدا  وهو بمنحها

 .(1)نرصه  لىل املرشكني والههود واملنافقني

وكثري من ميوك الدنها وسالطهنها، وإن كان هل  قوة ولزة ظاهرة، إال أن نوًلا من 

ل بغشاه  ممن هو ألىل منه  وأقوى فهخافون من ، بل كتى َمن دوهن  خيافو ن من الذُّ

فهو العزبز  لز وجلمترده  وخروجه  لن طالته ، فريالوهن  وخيادلوهن ، أما ا هل 

 .يق  واخليق كيه  مفتقرون إله من كل وج ؛ ألن  الغنيُّ لن خ

ضه  : ﴾ۈ﴿ الذي جَيْرب كرس املنكرسبن، وجَيْرب مصاهب ، وبزبل ما هب ، وبعوِّ

 .وبمنحه  الرضا والصرب

بقع يف الكون يشء إال بإذن  وال   ما بشاء؛ فإن  اللذي جُيرب لياده لىلا ﴾ۈ﴿و

ب حلكم   .(2)رادَّ لقضائ  وال معقِّ

والكرب من سهامء امليوك، ولكن  ُبَعدُّ لهًيا؛ ألهن  بأخذون فه  ما لهس هل  : ﴾ۈٴۇ﴿

وبتِّاهرون بعِّمة ال بستحقوهنا، فهورث ذلك ازدراًء منه  ملَن حتت أبدهي ؛ وهلذا 

الكَّبياُء ردائي، والعظمُة إزاري، َمن نازعني »: احلدبث القديس يف لز وجلقال ا هل 

ا منهام ألقيُتُه يف جهنمَ   .فالكربباء  هل سيحان  وكده. (3)«واحد 

                                                           

، (881ص)ليزجاجي « اشتقاق أسامء ا هل»، و(88ص)ليزجاج « تفسري أسامء ا هل احلسنى»: بنِّر( 1)

 (.28ص)« مع ا هل»و

، (811ص)ليزجاجي « اشتقاق أسامء ا هل»، و(81ص)ليزجاج « تفسري أسامء ا هل احلسنى»: بنِّر( 2)

 (.26 -25ص)« مع ا هل»و

ماج  ، وابن (1191)، وأبو داود (9118، 9512، 1828)، وأمحد (8519)أخرج  الطهاليس ( 3)

من ( 4/64)، واحلاك  (5614، 882)، وابن كيان (551)« مساوئ األخالق»، واخلرائطي يف (1411)

 .ريض ا هل لن كدبث أيب هربرة 
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؛ وهلذا بستفتح املصيلِّ (1)لز وجلالكيري الذي ال أكرب من  : ﴾ۈٴۇ﴿ ومن معاين

يشء وهو فهو أكرب من كل « ا هل أكرب»، واملؤذِّن بستفتح أذان  بـ«ا هل أكرب»صالت  بـ

الكيري املتعال، ول  الكربباء يف الساموات واألرض والدنها واآلخرة بالوج  الذي بيهق 

 .بجالل  ولِّمت ، فإن كربباءه سيحان  تيهق ب 

ولهس الكرب الذي اتصف ب  سيحان  هو الذي لند الناس كني بداخيه  التِّه  

والطارئ، وإنام ا هل تعاىل ل  األصيل  والغرور، مع ما فهه  من صفات النقص والضعف

 .صفة الكامل والعِّمة واملجد الذايت

تأكهٌد هلذه املعاين كيها؛ فإن  هل تعاىل من هذه األسامء أمجل املعاين، : ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ﴿

فمن كسن ظنك با هل وكسن معرفتك ب  أن تعي  أن ل  الكامل واجلالل واجلامل من كل 

س لهس ك ُميك اليرش، وكربباؤه لِّمة بحق وكامل، ولزت  يشء، فُميك  كامل مقدَّ

 .. صتامة ال بشوهبا ذل، وقدرت  ال بعرتهيا نق

بقول  صىل ا هل ليه  وسي ؛ وهلذا كان النييُّ (2)التقدبس والتنزب : معناه والتسبيح

وح»: يف ركول  وسجوده وٌس ربُّ املالئكة والرُّ وس، . (3)«ُسبُّوٌح ُقدُّ ُيوح القدُّ فهو السُّ

                                                                                                                                                    

من ( 821 -821( )811 -41/818)، والضهاء (5618)، وابن كيان (1415)وأخرج  ابن ماج  

 (. 514)« السيسية الصحهحة»: وبنِّر. ريض ا هل لنهامابن لياس كدبث 

العزُّ إزاره، »: مرفوًلا ريض ا هل لنهاممن كدبث أيب سعهد وأيب هربرة ( 8681)« صحهح مسي »ويف 

بُته  . «والكَّبياُء رداؤه، فَمن ُينازعني عذَّ

، (814ص)ليزجاجي « ا هل اشتقاق أسامء»، و(85ص)ليزجاج « تفسري أسامء ا هل احلسنى»: بنِّر( 1)

 (.21ص)« مع ا هل»و

« تفسري القشريي»، و(8/485)« مقابهس اليغة»، و(4/518)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

التحربر »، و(4/486)« فتح اليهان يف مقاصد القرآن»، و(42/811)« تفسري القرطيي»، و(8/581)

 .، وما تقدم يف أول السورة(44/418)« والتنوبر

 . ريض ا هل لنهامن كدبث لائشة ( 121)مسي  أخرج  ( 3)
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س املنزه لن كلامل والِّنون، ما خيطر بيال الناس من اخلهاالت واألوهام  سيَّح املقدَّ

بون واملرشكون  .ولن كل ما بقول  الضالون واملكذِّ

 :﴾ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿ *

 . (1)هي مرتادفة: قيلثالثة أسامء، : ﴾ې ې ېى﴿

ا وخصوًصا، فاخليق أل ، ث  أهنا لهست مرتادفة؛ ولكن بهنها لمومً  والصحيح

ء وه كصول املخيوقات : هو والتصويرو ظهور املخيوقات إىل الواقع وإىل العهان، الرَبْ

لىل صورها؛ هذا إنسان، وهذا كهوان، وهذا طوبل، وهذا قصري، وهذا أبهض، وهذا 

 .(2)أمحر

شمل أن السهاق ب: -(3)كامد الغزايل وغريه كام أشار إله  أبو -وقد بكون املعنى

أن اإلرادة اإلهلهة قيل كصول : اخليق، وهي التقدبر، أي: املركية األوىل: ثالث مراكل

 : (4)األشهاء وكتابة األشهاء، فهذا بعترب خيًقا، مثل قول الشالر

 ـُض القوم خيُيُق ث  ال َبْفِري***  وألََنت َتْفِري ما خيقَت وبعـ

هاء قيل كصوهلا، فإن ا هل تعاىل تقدبر األش: بعد وال بفي، فهكون معنى اخليق: أي

رها قي  .ل أن حتصل وأراد أن حتصل يف مواقهتها املعيومة، فهذا معنى اخليق والتقدبرقدَّ

ة، وه  الناس بَّ ء، ومن  الرَبَ ث  مركية الرَبْ
، وكل األشهاء ُبرئت وُخيقت، كام (1)

املوجد : ﴾ې﴿أوجد، فـ: أي. (2)«والذي َفَيَق احليَة َوَبرَأ النََّسمةَ »: ريض ا هل لن قال ليل 

 . الذي خيق األشهاء التي نراها يف العهان

                                                           

قوت املغتذي »، و(48/894)« فتح الياري»، و(8/88)« حتفة األبرار رشح مصابهح السنة»: بنِّر( 1)

 (.82/481)« التحربر والتنوبر»، و(298 -8/294)« لىل جامع الرتمذي

 .، واملصادر السابقة واآلتهة(91 -95ص)« مع ا هل»: بنِّر( 2)

 (.1/4561)« مرقاة املفاتهح»، و(15ص)« املقصد األسنى»: بنِّر( 3)

 (.56ص)« دبوان ُزهري بن أيب ُسيمى»: بنِّر( 4)
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 .(3)الذي ألطاها صورها ومهَّز بعضها لن بعض: ﴾ېى﴿ ث 

ويف هذه األسامء الثالثة معجزة اخليق واإلبداع من العدم، وفهها احلكمة اليالغة، 

فهها اجلامل الياهر العِّهمة التي هبا ترتاك  الناس والدواب والطهور، ووفهها الرمحة 

 .الذي مجال املخيوقات من مجال 

، وألاد االسمني اليذبن بدأ لز وجلخت  بالتسيهح  هل : ﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿

؛ إشارة إىل ربط هذه األسامء بمجربات الواقع واألكوال، ﴾ۈئ ېئ﴿: هبام أول السورة

ك هبا يف الصياح وأن  وإن كان هذا  -واملساءأسامء ا هل احلسنى لهست جمرد أسامء بتربَّ

كس املرء كهنام بشاهد ما بقع يف الكون من ولكنها لقهدة تصيغ  -مطيوًبا مرشوًلا

يف نفس ، ويف .. آبات وكوادث، فهيحظ آثار األسامء احلسنى يف مجيها وتفصهالهتا

والكيرية، السهاسهة والعسكربة، واالقتصادبة اآلخربن، ويف احلوادث؛ الصغرية 

تح ر فإذا آمن العيد با هل وأكىص أسامءه واس.. العيمهة املعرفهةواالجتاملهة، و

معانهها وهو بميض يف كهات  وبتأمل ما كول ،  م تطش موازبن  و م تضطرب رؤبت ، 

لصفات وقرأ العي  والقدرة والرمحة واحلكمة والعزة والصرب وسائر األسامء وا

 إل  إال أنت، وال ربَّ اجليهية يف كل ما برى وبسمع، فسيحانك ا هل وبحمدك، ال

 .سواك

   

                                                                                                                                                    

 (.82/485)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 1)

 (.12)« صحهح مسي »، و(6945، 8111)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 2)

ليزجاجي « أسامء ا هل اشتقاق»، و(81 -85ص)ليزجاج « تفسري أسامء ا هل احلسنى»: بنِّر( 3)

 (.811 -814، 466ص)
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*   

، وتنطق بكرس احلاء؛ بالتيارها وصًفا ليسورة نفسها، «سورة املمتِحنة»: اسمها

 . (1)كهث ورد فهها االمتحان، وهذا لند األكثربن

 . (2)َحنة؛ إشارة إىل املرأة املمت«سورة املمتَحنة»: وبعضه  بنطقها بفتح احلاء

ريض ا هل وأول امرأة وقع ليهها االمتحان هي أم كيثوم بنت لقية بن أيب ُمعهط 

 .(3)، يف القصة املعروفةلنها

هها ہ ﴿: ؛ لقول  تعاىل فهها(1)«سورة اَّلمتحان»: وبعضه  بسمِّ

 .﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭڭ

                                                           

« فتح الياري»، و(49/8)« اليياب يف ليوم الكتاب»، و(42/19)« تفسري القرطيي»: ِّربن( 1)

فتح »، و(2/428)« كاشهة الشهاب لىل تفسري اليهضاوي»، و(49/882)« لمدة القاري»، و(2/688)

 (.9/499)« لقاسميتفسري ا»، و(41/859)« روح املعاين»، و(5/851)« القدبر

 (. 42/485)« الكواكب الدراري»، و(98ص)« اإلقراء مجال القراء وكامل»: بنِّر( 2)

أن  ال بأتهَك منا  صىل ا هل ليه  وسي أن  ملا كان بوم احلَُدْبيَِهة اشرتط ُسههل بن َلمرو لىل النيي ( 3)

ؤمناُت مهاجرات، وكانت أمُّ ُكيثوم بنت ُلقية وجاءت امل: وفه ... إال َرَدْدَت  إلهنا -وإن كان لىل دبنك -أكدٌ 

صىل ا هل ، وهي لاتٌق، فجاء أهُيها بسألوَن النييَّ صىل ا هل ليه  وسي ن أيب ُمعهط ممن خرج إىل رسول ا هل ب

ہ ہ ہ ھ ﴿: ا أنزل ا هلُ فههنَّ ملَِ  ؛أن ُبرجَعها إلهه ، في  ُبرجْعها إلهه  ليه  وسي 

 .[41: متحنةامل] ﴾ۅ ۉ ۉ ې ﴿: ل ﴾ إىل قو...ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭڭ

لييههقي « دالئل النيوة»، و(41/818)لينسائي « السنن الكربى»، و(8144)« صحهح اليخاري»: بنِّر

 .، واملصادر السابقة(82/489)« التحربر والتنوبر»، و(8/468)« لهون األثر»، و(1/414)
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 .(2)«سورة املودة»: وهلا اس  ثالث، وهو

 .(3)بةثالث لرشة آ  *

 .(4)باالتفاق  *

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ *

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ 

ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 : ﴾ڍ ڍ ڌ

صىل ا هل ، أن النييَّ ريض ا هل لن  هلذا السهاق قصة رواها اليخاري ومسي  لن ليل  

بكتاب إىل  ريض ا هل لن ُن أيب َبْيتعة ملا خرج لفتح مكة أرسل كاطُب ب ليه  وسي 

إلهه ، وألطاه امرأًة، فأخرب  صىل ا هل ليه  وسي مرشكي مكة؛ خيربه  بخروج النيي 

بريَ  صىل ا هل ليه  وسي ا هلُ نيهَّ   هاا والزُّ
ريض ا هل بَن األسود واملقداَد  بذلك، فيعث َليِ

                                                                                                                                                    

« التفسري اليسهط»، و(844ص)« تأوبل مشكل القرآن»، و(1/895)« تفسري مقاتل»: بنِّر( 1)

« الكنز يف القراءات العرش»، و(848ص)« فنون األفنان يف لهون ليوم القرآن»، و(84/118)ليواكدي 

 (.4/495)« اإلتقان»، و(4/161)« بصائر ذوي التمههز»، و(8/624)

« اإلتقان»، و(4/161)« بصائر ذوي التمههز»، و(98ص)« مجال القراء وكامل اإلقراء»: بنِّر( 2)

تفسري »، و(41/859)« روح املعاين»، و(2/428)« سري اليهضاويكاشهة الشهاب لىل تف»، و(4/495)

 (.82/489)« التحربر والتنوبر»، و(9/499)« القاسمي

روح »، و(819ص)« مجال القراء وكامل اإلقراء»، و(811ص)« اليهان يف لدِّ آي القرآن»: بنِّر( 3)

 (.82/481)« وبرالتحربر والتن»، و(41/859)« املعاين

، (1/866)« زاد املسري»، و(5/898)« املحرر الوجهز»، و(5/546)«  املاورديتفسري»: بنِّر( 4)

مصالد النِّر لإلرشاف لىل مقاصد »، و(4/161)« بصائر ذوي التمههز»، و(42/19)« تفسري القرطيي»و

 (. 8/15)« السور
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 بقول ليلٌّ . «ها كتاٌب، فخذوه منهاخاخ؛ فإن هبا َظعينة  مع روضةَ  ائتوا»: ، فقاللنه 

. أخرجي الكتاَب : ، فإذا نحن باملرأة، فقينا(1)فانطيقنا َتعاَدى بنا خْهُينا: ريض ا هل لن 

فأخرجت  من . ْيقنيَّ الثهاَب نُ َلُتخرجنَّ الكتاَب أو لَ : فقينا. ما معي كتاٌب : فقالت

من كاطب بن أيب َبْيَتعَة : فإذا فه  ،صىل ا هل ليه  وسي ، فأتهنا ب  رسوَل ا هل (2)ِلقاِصها

صىل ا هل ليه  بيعض أمر رسوِل ا هل خيرُبه   ...إىل ناس من املرشكنَي من أهل مكة

ال تعجْل ليلَّ : قال. «يا حاطُب، ما هذا؟»: صىل ا هل ليه  وسي ، فقال رسوُل ا هل وسي 

 -، و م بكن من أنفسهاكان كيهًفا هل  -با رسوَل ا هل، إين كنُت امرًأ ميصًقا يف قربش

 ، فأكييُت إذ فاتني وكان ممن كان معك من املهاجربن هل  قراباٌت ُيموَن هبا أهيهه

ذلك من النسب فهه  أن أختَذ فهه  بًدا ُيموَن هبا قرابتي، و م أفعْيُ  كفًرا وال ارتداًدا 

. «صدق» :صىل ا هل ليه  وسي فقال النييُّ . لن دبني، وال رًضا بالكفر بعد اإلسالم

ا، وما  إنه قد شهَد »: فقال. دلني با رسوَل ا هل، أرضب لنَق هذا املنافق: فقال لمرُ  بدر 

َلَع عىل أهل بدر فقال فأنزل ا هلُ . «اعملوا َما شئتم، فقد غفرُت لكم: ُيدريَك لعلَّ اهللَ اطَّ

 .(3)﴾...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿: لز وجل

صىل ، وشهد ل  النييُّ احلَُدْبِهَهةًرا، وشهد صحايب قد شهد بدأن هذا جيري من 

فقال . با رسوَل ا هل، لهدخينَّ كاطٌب النارَ : باجلنة؛ ملا جاء غالُم  وقال ا هل ليه  وسي 

ا واحُلَدْيبِيَةَ »: صىل ا هل ليه  وسي رسوُل ا هل   .(4)«كذبَت، َّل يدخلها؛ فإنه شهَد بْدر 

                                                           

  .اخلهل، تعُدو َلْدًوا: جتري، والعادبة: أي( 1)

  .هصةَلقِ : شعرها املضفور، وهو مجع: يأ( 2)

« أسياب النزول»: ، وبنِّر(8191)، ومسي  (1291، 1811، 8111)أخرج  اليخاري ( 3)

 (. 184ص)ليواكدي 

 .ريض ا هل لنهام ا هل من كدبث جابر بن ليد( 8195)أخرج  مسي  ( 4)
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، فكهف ُيدث من  صىل ا هل ليه  وسي شهادة النيي وهو صحايب جيهل صادق ب

بة مثل هذا األمر العِّه   املتعيق بإفشاء ُس  لسكري  خطرٍي إىل املرشكني، وبطربقة ُسِّ

 !دقهقة توكي بأن  بدرك ما هو مقدم ليه ؟

ب كهف استطاع املجتمع املسي  آنذاك أن بستولب هذا املوقف، ث  تتعجَّ 

أ الناس بإفشاء وبتعامل مع  بتوازن ال  ُبفه  من  االستهانة بخطورة هذا األمر فهتجرَّ

اخلطرية، ويف الوقت ذات  ال بتعامل بغيِّة زائدة جتعل املجتمع بنشق لىل األُسار 

ت معامية  نفس ، فإن املجتمعات إذا كانت تتعامل وُتعاِمل اخلطَّائني وأصحاب الزالَّ

هذا قد بكون سيًيا يف إقصائه  وقطع قاسهة، جُتاوز كد العدل واإلنصاف واحلكمة، ف

 .صيته  وصية َمن بتعاطف معه 

ٱ ٻ ﴿: افتتح السورة بتقربر وصف اإلبامن ليمناَدى أن ا هلَ ونيحظ

، وإن وقع من  من الكيائر ما وقع، وهذا بدل لىل أن َكاطَِب بن أيب َبْيتَعة ﴾ٻ

 .هو من الذبن آمنوا ريض ا هل لن 

هت  ليمؤمنني مهام تِّاهروا ئك القوم  هل ورسول  ولداوث  كان التذكري بعداوة أول

ليعض املؤمنني بغري ذلك، وفه  تشنهع هذا الفعل؛ وهو اختاذه  أولهاء؛ ألن ألداء ا هل 

ون لن املسجد احلرام، وُُياربون ا هل ورسول   ، وبقتيون صىل ا هل ليه  وسي تعاىل بُصدُّ

الهت  والَيْوح مه ، فه  ألداء ا هل؛ فمواات، وه   م بتوبوا من إجرااملؤمنني واملؤمن

 .باألُسار هل  خهانة  هل؛ ألهن  لدو  هل، وهي خهانة لينفس؛ ألهن  ألداؤك 

ال جتعيوا َمن لادى ا هلَ : ﴾ٻ ٻ پ پ پ﴿ ومعنى

ًدا وحتيًُّيا  .(1)إلهه  ورسوَل  ولاداك  ولهاا مَحِهاًم صدبًقا تيوكون ل  باألُسار تودُّ

                                                           

، (5/851)« تح القدبرف»، و(2/25)« تفسري ابن كثري»، و(5/148)« تفسري السمعاين»: بنِّر( 1)

 (.82/488)« التحربر والتنوبر»و
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ترمون : إذا رمى ب ، فصار املعنى هنا: اليشء وألقى: ﴾پ ڀ ڀ﴿

ر، وأكهاًنا ربام بصدر من املرء يشء دون تفكري، فإذا  ِّ لىل غري تفكُّ دِّ وبالرسِّ إلهه  بالوُّ

ر تعجب كهف صدر من  ذلك الفعل املشني؟ فهو إشعار بأن ما وقع كان من غري ! فكَّ

قها من النِّر والتحربر تأخذ كتأن  وال حتر  وال ختطهط؛ بل هي خاطرة لاجية  م 

ظاهر املودة املتمثِّل يف : واملقصود، (1)احلُب: هي واملودةوتقيهب وجوه الرأي، 

 .من الفتح صىل ا هل ليه  وسي إخياره  بام ه َّ ب  النييُّ 

فه  تذكري بأهن  بعينون كفره  باحلقِّ : ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿

، فقد ﴾ٿ ٿ ٿٿ﴿الذي تؤمنون ب ، ولهس هذا فحسب، بل و

ريض  ، وكاطٌب (2)من مكة وأخرجوك  أنت  منها صىل ا هل ليه  وسي أخرجوا النييَّ 

الذي نزلت هذه اآلبات بسيي  مهاجر، فقد أخرجوا املسيمني بالتضههق ليهه   ا هل لن 

وحمارصهت  واضطراره  إىل اهلجرة، وبمنعه  من العيادة، ومنعه  من إظهار دبنه ، 

وا بقتيه ، وقتيوا كان بقول وقت  صىل ا هل ليه  وسي منه  َمن قتيوا، والنييُّ  ومهُّ

أرض اهلل، وأحبُّ أرض اهلل إىل اهلل، ولوَّل أين ُأخرجُت ، إنك خلرُي واهللِ »: خروج  منها

 . (3)«منك ما خرجُت 

                                                           

« لسان العرب»، و(261ص)« املفردات يف غربب القرآن»، و(41/465)« هتذبب اليغة»: بنِّر( 1)

 .«و د د»( 8/158)

« تفسري القرطيي»، و(5/148)« تفسري السمعاين»، و(88/552)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 (.82/485)« لتنوبرالتحربر وا»، و(8/865)« تفسري ابن جزي»، و(42/58)

« أخيار مكة»، واألزرقي يف (194)، وليد بن محهد (42142 -42145)أخرج  أمحد ( 3)

، وابن ماج  (8985)، والرتمذي (8541)« أخيار مكة»، والفاكهي يف (8558)، والدارمي (8/451)

من ( 184، 821، 8/1)، واحلاك  (8112)، وابن كيان (1882)« السنن الكربى»، والنسائي يف (8412)

، (88 -8/84)« ختربج أكادبث الكشاف»: وبنِّر. ريض ا هل لن  بن لدي بن احلمراء ا هل كدبث ليد

 (.6/51)« طرح التثربب»و
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صىل ا هل ليه  فهكذا كان معنى اإلخراج، وأن  لهس طرًدا؛ ولكنه  كارصوه 

ناخ مناسب ليدلوة كتى اضطروا لييحث لن م وكارصوا املؤمنني مع ، وسي 

 .(1)وتأسهس الدولة

، وكاربوك  يف (2)أخرجوك  بسيب اإلبامن: يأ ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ﴿

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿. دبنك ، ومنعوك  من الصالة لند الكعية

 .[2: الربوج] ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ

وهذا هو الواقع أن  ما : ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

 سيهل ا هل تعاىل وخرجوا من مكة؛ جهاًدا يفه  تركوا الدنها وراءه  أخرجه  دنها؛ بل 

 .وابتغاء مرضات 

ر هذه اجلمية بـ إذا كنت  خرجت ، وكأن  : لتي هي أداة ليرشط، بعنيا ﴾ڤ ﴿وصدَّ

 .جعي  حمل تردد واختيار

ون إلهه  : واملعنى ما دمت  خرجت  جهاًدا يف سيهيل وابتغاء مرضايت، فكهف ُترِسُّ

 !؟(3)لرسِّ ودة، وتفشون إلهه  هذا ابامل

أي ألي  ما أخفهت  من أمر الكتاب لن النيي : ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ﴿

، وما أخفهت  من اإلبامن يف قيوبك ، وألي  أن ما وقع منك   م بكن صىل ا هل ليه  وسي 

                                                           

 (.481ص)ليمؤلِّف « رسائل الغرباء»: بنِّر( 1)

« سري القرطييتف»، و(1/815)« تفسري ابن أيب زمنني»، و(8/185)« تفسري السمرقندي»: بنِّر( 2)

 (.82/485)« التحربر والتنوبر»، و(5/854)« فتح القدبر»، و(2/26)« تفسري ابن كثري»، و(42/58)

« التحربر والتنوبر»، و(8/865)« تفسري ابن جزي»، و(5/891)« املحرر الوجهز»: بنِّر( 3)

 .، واملصادر السابقة(82/481)
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بن؛ ولكن  طمع يف مصالح الدنها  م  كفًرا بعد اإلسالم، وال رغية يف القضاء لىل الدِّ

 .(1)ة األمانة وكفظ الرسِّ ُيالف  التوفهق، و م برع كرم

ويف التذكري بالعي  اإلهلي لكل خافهة ومعينة ترغهب وحتفهز ليتوبة واإلنابة، 

راقية اإلهلهة وغفية وترههب من الفعل وما بصاكي  من ضعف نفيس ولزوب لن امل

 .لن مقتضاباهتا

ضالاًل »: فسمى الفعل: ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿

العذر مانًعا من توصهف  املستحق، كام  م بصف   ، و م بتساهل فه  أو جيعل«لن السيهل

ةبأن  كفر   . وِردَّ

وهذا اخلطاب بعد كدوث الفعل لهس دلوة إىل اجلََدل أو التهرب؛ بل هو تذكري 

 ريض ا هل لن بخطورة األمر، ودلوة إىل التوبة من هذا اجلُرم العِّه ، ولذا تاب كاطب 

 ، ويف ذلك دلوة لآلخربن َأالَّ بفعيوا، وإذامما فعل، والتذر إىل ا هل ورسول  واملؤمنني

 .وقعوا يف كيرية أن بتوبوا

 : أنواع« الوَّلية»وفيه إشارة إىل أن 

پ ڀ ﴿: يف موضعني« املودة» ريض ا هل لن لقد ذكر ا هل تعاىل لن كاطب 

لن سواء السيهل؛ ولكن  ، والُترب هذا ضالاًل ﴾ڄ ڄ ڄ﴿، و﴾ڀ

ه كفًرا، وجعل كاطًيا  يف لداد الذبن آمنوا، والتذر ل  لن  الرسول  لن  ا هلريض  م بعد 

 .بأن  شهد بدًرا، واليدربون مشهود هل  باجلنة صىل ا هل ليه  وسي 

                                                           

ليواكدي « الوجهز»، و(8/185)« لسمرقنديتفسري ا»، و(9/619)« تفسري املاتربدي»: بنِّر( 1)

، (89/541)« تفسري الرازي»، و(1/862)« زاد املسري»، و(5/11)« تفسري اليغوي»، و(4121ص)

 (.82/482)« التحربر والتنوبر»، و(2/26)« تفسري ابن كثري»، و(42/51)« تفسري القرطيي»و
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ي   فوالبة الكفار منها ما هو كفٌر؛ وهو أن بوالهه  لدبنه ؛ ألن  أكبَّ دبنه  وفضَّ

 . إلسالملىل دبن ا

ىل املسيمني ملصيحة خاصة، أن بوالهه  وبِّاهره  ل: ومنها ما هو معصهة؛ مثل

ما بفعي  لهس  ن، وقد برى أنَّ مع ُطمأنهنة قيي  باإلبام ريض ا هل لن كام يف قصة َكاطِب 

ًرا يف النتائج النهائهة ليمعركة، فهو بنفع  وبدفع لن ، ورضره لىل املسيمني قيهل أو  مؤثِّ

لِّه  وكيرية من  معدوم، بالنِّر إىل معطهات النرص الكثرية املتوفرة هل ، فهذا جرم

 .كيائر الذنوب وإث  وضالل لن سواء السيهل

س لىل ا ملسيمني، فهو مرتكب ُجرًما وبدخل يف هذا اجلاسوس الذي بتجسَّ

أن ذلك إىل  والصواب، ؟ فه  خالف بني الفقهاءوهل ُيقتللِّهاًم؛ ولكن  ال بكفر، 

ر ما هو األصيح يف شأن   .(1)اإلمام ُبقدِّ

ما ُسجن وال لوقب إال هبذا اليَّوم، وكسيك  ريض ا هل لن وتأمل كهف أن كاطًيا 

 !هبذا تأنهًيا وتأدبًيا

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڌ﴿ *

 :﴾ڑ ک ک ک ک گ

هؤالء الذبن : أي: ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ڌ﴿

كتيت  إلهه  وكشفت  هل  بعض أُسار املسيمني، ال تِّنوا أهن  سوف برقيون فهك  

 .(1)بذلك إالا وِذمة، سوف ُبِّهرون لك  العداوة

                                                           

لينووي « رشح صحهح مسي »، و(461 -5/468)البن بطال « رشح صحهح اليخاري»: بنِّر( 1)

« جمموع الفتاوى»، و(42/469)البن امليقن « التوضهح لرشح اجلامع الصحهح»، و(48/61)

 (.48/841)« فتح الياري»، و(82/815)
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ڑ ﴿بال رب والقتل، : ﴾ڑ﴿ بمدوا إلهك ،: أي: ﴾ژ ژ﴿

بِّ والشت  والتعنهف: أي: ﴾ک بالسَّ
، ولن بيتفتوا إىل ما قدمت  هل  أو (2)

، كام قال يف اآلبة ﴾ک ک ک﴿خدمتموه ، لهس هذا فحسب، بل 

 .[29: النساء] ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ﴿: األخرى

: ففي أوهلا لربَّ بالفعل املضارع وقد جاء التعيري يف أول اآلبة وآخرها متغابًرا؛

ک ک ﴿: ، ويف آخرها لربَّ باملايض، فقال﴾ژ﴿، ﴾ڎ ڌ﴿

؛ ألن مودهت  الكفر لهست جدبدة وال مرهونة بأن بثقفوك ، وإنام هي ﴾ک

ۇ ۇ ۆ ﴿،(3)أصيهة راسخة لنده  قيل أن بِّفروا بك  وبعد الِّفر

 .[9: القي ] ﴾ۆۈ

گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ﴿ *

 : ﴾ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

: ، ث  اجلمية التي بعدها مستأنفة﴾ڳڳ﴿وقف ُيتمل أن بكون لىل لا

: ، وُيتمل أن بكون الوقف لىل قول ﴾ڳ ڱ ڱ ڱڱ﴿

                                                                                                                                                    

تفسري »، و(44/1142)« اهلدابة إىل بيوغ النهابة»، و(88/561)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

« فتح القدبر»، و(42/51)« القرطييتفسري »، و(89/541)« تفسري الرازي»، و(5/141)« السمعاين

 (.82/489)« التحربر والتنوبر»، و(5/854)

، (1/862)« زاد املسري»، و(2/98)« تفسري اليغوي»، و(4122ص)ليواكدي « الوجهز»: بنِّر( 2)

التحربر »، و(5/854)« فتح القدبر»، و(42/55)« تفسري القرطيي»، و(89/542)« تفسري الرازي»و

 (.82/411)« نوبروالت

، (8/865)« تفسري ابن جزي»، و(89/542)« تفسري الرازي»، و(1/548)« الكشاف»: بنِّر( 3)

 (.41/451)« اليحر املحهط يف التفسري»و
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، هذا (1)أهنا لن تنفعك  بوم القهامة: ، فعىل الثاين بكون املعنى﴾ڳ ڱ﴿

 .وج 

گ گ گ ڳ ﴿: ولىل األول بكون املقصود

ية مج ﴾ڳ ڱ ڱ ڱڱ﴿: مطيًقا، ث  قول : يأ ﴾ڳڳ

هنا « الفصل»، ولهس املقصود بـ(2) بفصل بهنك  بوم القهامةأن ا هل: ، أيمستأنفة

 .(3)التفربق؛ بأن كل أكد مشغول بنفس : ، وإنام املقصود«احلُْك »

أن ما لميَت با كاطب، وما أُسرَت وما كتيَت وما : يأ ﴾ں ں ڻ ڻ﴿

 .(4)أرسيَت فا هل تعاىل بعيم 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿ *

 ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

 : ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ

ہ ہ ھ ﴿ ، وهو درس ليمؤمنني،(5)القدوة: هي األُسوة

ا يف احلقِّ ليه  السالم، وإبراهه  أبو األنيهاء، وأبو احلنفاء ﴾ھ ، وكان قوبا

                                                           

« تفسري القرطيي»، و(5/891)« املحرر الوجهز»، و(88/565)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

« التحربر والتنوبر»، و(5/854)« فتح القدبر»، و(49/48)« اليياب يف ليوم الكتاب»، و(42/55)

(82/414 .) 

، (89/542)« تفسري الرازي»، و(1/548)« الكشاف»، و(8/186)« تفسري السمرقندي»: بنِّر( 2)

 (. 82/414)« التحربر والتنوبر»، و(5/854)« فتح القدبر»، و(49/48)« اليياب يف ليوم الكتاب»و

 (.82/414)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 3)

تفسري »، و(84/112)ليواكدي « التفسري اليسهط»، و(1/816)« تفسري ابن أيب زمنني»: بنِّر( 4)

 (.89/542)« الرازي

تفسري »، و«أ س ا»( 4/51)« النهابة»، و«أ س و»( 2/685)« املحك  واملحهط األلِّ »: بنِّر( 5)

 (.82/418)« التحربر والتنوبر»، و(42/56)« القرطيي
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كتى إن اهلنود لنده   صادًلا، وقوت  مما لرف  العرب والعج  والروم واهلند وغريه ،

ف اال: ليادة الربامهة، بقال  !(1)س ، وضيت العقهدةإن أصيها من اس  إبراهه ، ث  حترَّ

كان مثااًل يف القوة والصرب والتحمل، وهو من أويل العزم  السالمليه  فإبراهه  

، «سورة األنيهاء»، و«سورة هود»من الرسل، وقصت  ميسوطة يف مواضع كثرية، كام يف 

، وفهها جرأت  لىل قوم  وتكسري األصنام، دون اكرتاث هب  «ورة الصافاتس»و

 !وبولهده ، مع كون  شاباا ال سند ل  من الناس

: ا هل لنا ُأْسَوًة َكَسنًَة يف مصارمت  لقوم ، مع أن   م بكن مع  سوى ابن أخه جعي  

، وزوجت  سارة، كانوا [86: العنكيوت] ﴾ڌ ڎ ڎڈ﴿

 . هب  وجعيه  قدوة ليمؤمنني لرب العصورثالثة فقط، فأشاد ا هل

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿

و م . (2)وهذا موضع القدوة واألُسوة؛ وهو الرباءة من ألداء ا هل: ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

بقع منه  هذا ألول وهية من الرسالة؛ بل صربوا لىل قومه  ودلوه  باحلسنى 

تينيَّ هل  أهن  ألداء  هل كاشفوه  بالعداوة، ولقد والكيمة الطهية واملولِّة احلسنة، فيام 

والقضاء ليه ، فيام  ليه  السالموصل هب  احلال إىل أن بوقدوا النار إلكراق إبراهه  

 ليه  السالمئس من إسالمه  وألينوا احلرب لىل ا هل ولىل إبراهه  ظهرت لداوهت  وب

ح هل  بقول  ة  هلمن أفعالك ، من كفر وحم: يأ ﴾ے ۓ ۓ﴿: رصَّ  .(3)ادَّ

                                                           

 (.82/418)« والتنوبرحربر الت»: بنِّر( 1)

« تفسري السمعاين»، و(2/91)« تفسري اليغوي»، و(88/561)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 (.2/21)« تفسري ابن كثري»، و(42/56)« تفسري القرطيي»، و(5/145)

 .، واملصادر السابقة(82/411)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 3)
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من األنداد واألصنام واملعيودات املختيفة، كالكواكب : ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴿

 . (1)واستثنى ا هلَ وكده. وغريها

 .؟ ُيتملوهل كانوا يعبدون اهلل ويعبدون غريه، أو يعبدون األصنام فقط

، وهذه هي ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿، (2)ظهر واستمر: يأ ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿

 .الغابة

ُياربون ا هل تعاىل ورسول ، وخيرجون املؤمنني  ن املرشكني الذبندرس يف الرباءة م

بد أن بكون املسيمون ُبرآء منه ، وأن بفاصيوه   وبعينون لداوهت  وكرهب ، فال

 .مفاصية واضحة ال ليس فهها

، (3)لهس لك  يف هذا املستثنى قدوة وال أسوة: ، وهذا استثناء، أي﴾ې ې ې ې﴿

ألبه  أن بستغفر ل ، فنهاه ا هل تعاىل لن ذلك  لسالم  اليهولد إبراهه  : واملقصود

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿: واستثنى هذا من موضع القدوة، فقال

 .[441: التوبة] ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ

وقع من  هذا األمر يف شأن أبه ، ووقع من كاطب بن  ليه  السالموكون إبراهه  

املجتمع وتداخل ، بدل لىل أن متازج ما وقع يف شأن قربش ريض ا هل لن أيب َبْيتعة 

العالقات بني املسيمني وغريه ، فهحتاج األمر إىل كثري من اإلبضاح يف ضوابط هذه 

 .العالقة؛ وهلذا تكفيت السورة بإبضاح األمر وجتيهت  وبهان 

                                                           

« تفسري ابن كثري»، و(42/56)« تفسري القرطيي»، و(44/1149) «اهلدابة إىل بيوغ النهابة»: بنِّر( 1)

 (.82/411)« التحربر والتنوبر»، و(5/858)« فتح القدبر»، و(6/416)

مراح ليهد لكشف معنى القرآن »، و(49/191)« نِّ  الدرر يف تناسب اآلبات والسور»: بنِّر( 2)

 (.82/411)« التحربر والتنوبر»، و(8/541)« املجهد

تفسري »، و(1/821)ليواكدي « التفسري الوسهط»، و(88/561)« فسري الطربيت»: ربنِّ( 3)

 (.2/21)« تفسري ابن كثري»، و(41/455)« اليحر املحهط يف التفسري»، و(42/56)« القرطيي
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والذبن مع  أهن   ليه  السالم، وكأن هذا من متام قول إبراهه  ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ﴿

 .(1) ، وأن إله  املصريرجوله  إله: ىل ا هل وإنابته ، أيألينوا توكيه  ل

 : ﴾ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مب﴿ *

، دلوا رهب  َأالَّ جيعيه  فتنة ﴾ىئ ىئ ی ی ی ی﴿: واستمروا يف دلائه  فقالوا

اليكافربن،    :(2)ومعنى الفتنة ُيتمل وجوه 

 .أن بتسيطوا ليهه  فهفتنوه  لن دبنه : األول

يهه  لقوبة من ا هل أو لقوبة بأبدي الكافربن، فهكون يف ذلك فتنة بقع لأن : الثاين

  ما أوقع فهه  ليذبن كفروا؛ أن لو كان هؤالء لىل خري ودبن، وكان ا هل راضًها لنه

 .هذه املصهية، وملََا َسيََّط ليهه  األلداء

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ *

 :﴾ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

أيسِّ باألنيهاء انب التتعزبز جل ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿

، وفه  ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ﴿والصاحلني،  ليهه  السالم

األذى بسيب صدق والئ ، إملاح إىل أن املرء لو فات  َلَرض من الدنها أو حلق  يشء من 

فالعوض لند ا هل، وليه  أن بكون رجاؤه يف ا هل ويف ثواب اآلخرة، وما لند ا هل خري 

 .وأبقى

                                                           

« تفسري اليغوي»، و(8/181)« تفسري السمرقندي»، و(88/562)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 (. 82/416)« التحربر والتنوبر»، و(2/22)« تفسري ابن كثري»، و(42/51)« تفسري القرطيي»، و(2/91)

« تفسري الرازي»، و(5/542)« تفسري املاوردي»، و(655ص)« تفسري جماهد»: بنِّر( 2)

 . ، واملصادر السابقة(82/412)« التحربر والتنوبر»، و(8/866)« تفسري ابن جزي»، و(89/549)
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ر أن بتكرر ما كص ٺ ٺ ٺ ﴿: ، فهقولريض ا هل لن ل من كاطب وُيذِّ

 .﴾ٺ ٿ ٿ ٿ

 : والتوِّلِّ ُيتمل معنيني

ر اخلطأ الذي صدر  -1 أن َمن بعرض لن ا هل ولن ولده وولهده وولِّ  وبكرِّ

 .(1)من ؛ فإن ا هل تعاىل هو الغني لن ، احلمهد ليطائعني

هه  باألُسار، فهذا َمن بقع من  التويلِّ ليكافربن واإلفشاء إل: أن بكون املعنى -2 

ض ليعقوبة معرَّ
(2) . 

داء اإلسالم، وممن ُياربون ا هل وفهام تقدم درس يف وجوب الرباءة من أل

ورسول ، وفه  وجوب وضع اخلطأ يف نصاب ، وَأالَّ بيخس املخطئ كق ، فال بتهاون 

 .ب ، وال جيار ليه 

أن ُبالكق الناس  وفه  بهان طربقة التعامل مع املخطئني يف املجتمع، فمن اخلطأ

واملجالس، والتحذبر من التشهري املجامع بالعهب أو العار، أو التعهري يف املواقع و

فمن املروءة واألخالق والشهامة والدبن أن  -ولو بعد سنوات -والتذكري باخلطأ

بوقف األمر لند َكد  معني، وأن َبُكفَّ الناس ألسنته  لن الوقهعة والقهل والقال 

ون وبشمتون بقعون والشتهمة ون قل احلدبث والشامتة، وقد بكون بعض الذبن بعريِّ

 .مثل هذه األخطاء أو ما هو رشٌّ منهايف 

                                                           

، (1/869)« زاد املسري»، و(5/146)« تفسري السمعاين»و، (88/511)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 (.82/451)« التحربر والتنوبر»، و(8/169)« تفسري النسفي»و

، (1/869)« زاد املسري»، و(1/869)« تفسري اليغوي»، و(9/581)« تفسري املاتربدي»: بنِّر( 2)

 .، واملصادر السابقة(1/824)« تفسري اخلازن»و
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ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿ *

 : ﴾ڦڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

، ويف ظاهرها (1)ن ا هل واجيةم ﴾ٹ﴿، و﴾ٹ﴿: تأمل لطف  سيحان  يف قول 

وبني الذبن لادبت ، وهناك  ا هل لن االكتامل القربب أن جيعل ا هل بهنك  أهيا املؤمنون 

، ويف هذا دلوة إىل َأالَّ (2)ك  مودة باحلقِّ سييها اإلسالموالبته  بالياطل، أن جيعل بهن

ط اإلنسان وبيالغ يف العداوة، كام قال ليل  وًنا ما، أبغض بغهضك ه»: ريض ا هل لن ُبفرِّ

أخذ هذا املعنى من هذه  لن ريض ا هل ولعل ليهاا . (3)«لسى أن بكون كيهيك بوًما ما

 .اآلبة الكربمة

  إذا تابوا وأنابوا، هل ﴾ڄ ڃ ڃ﴿ىل ذلك، ل ﴾ڄ ڄڄ﴿

 .(4)وغفور ركه  لك  أبًضا فهام صدر منك  ث  تيت  من 

                                                           

الربهان يف ليوم »، و(5/896)« املحرر الوجهز»، و(8/415)لينحاس « لقرآنمعاين ا»: بنِّر( 1)

 (.8/814)« اإلتقان»، و(1/822)« القرآن

« تفسري الرازي»، و(44/1184)« اهلدابة إىل بيوغ النهابة»، و(88/511)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 (.5/851)« فتح القدبر»، و(8/169)« تفسري النسفي»، و(89/581)

، (1/4886)« تاربخ املدبنة»، ولمر بن شيَّة يف (121)« فضائل الصحابة»أخرج  أمحد يف ( 3)

 يف واليههقي ،(ليل مسند -8/821) «اآلثار هتذبب» يف والطربي ،(4891) «السنة» يف أمحد بن ا هل وليد

 (.6469 ،6462) «اإلبامن شعب»

. ، وغريه، وال بصح رفع (4991)رتمذي أخرج  ال. ريض ا هل لن وُروي مرفوًلا من كدبث أيب هربرة 

« ختربج أكادبث الكشاف»، و(8/812)« العيل املتناههة»، و(2/441)« ليل الدارقطني»: بنِّر

(8/161- 166.) 

« لرازيتفسري ا»، و(5/146)« تفسري السمعاين»، و(88/514)« تفسري الطربي»: بنِّر( 4)

 (. 82/454)« لتنوبرالتحربر وا»، و(1/824)« تفسري اخلازن»، و(89/581)
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ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿ *

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ 

 : ﴾ک ک

ح الفرق بني املحاربني وغريه ، وأن الوالء املنهي لن  يف اآلبة  هذه اآلبة توضِّ

ح أبًضا الفرق بني املعامية احلسنة الطهية،  ُبقصد ب  املحاربون املعادون لك ، وتوضِّ

وبني املواالة املمنولة، فا هل تعاىل ال بنهى املسيمني لن اإلكسان والرِبِّ والقسط ليقيائل 

  ُخزالة وُمَزْبنة وأْسيَ : يمسيمني، وال حتارهب  وال تِّاهر ليهه ، مثلالتي متهل ل

صىل ا هل ليه  وُجَهْهنة وِغَفار الذبن كانوا مرشكني؛ لكن كان هواه  مع الرسول 

 .(1)، وكانوا ُييون أن بنترص لىل قربش، فهؤالء ال بنهاك  ا هل لنه وسي 

مهزان واكد يف التعامل، وه  لهسوا كذلك، ويف هذا درس ملَن جيعيون الكفار يف 

لن سيهل ا هل، ومنه  املسا م املحابد، ومنه   فمنه  املعتدي امليارز بالعداوة والصدِّ 

 .املسيمني املدافع لن كقوق املستضعفني من

ويف العرص احلارض منه  َمن بكون متعاطًفا مع قضابا العروبة واإلسالم، وقد 

ة احلك  وال سهاسة، أو يف مهدان اإللالم، أو يف جمال الفكر والثقافة، بكون يف ُسدَّ

ضوح آرائ  ومدافعت  لن احلق، وقد ُُيرم من كثري من املهزات وبتحمل العناء بسيب و

ه، فمثل هؤالء جيب أن ُُيتفى هب ، ومتدُّ معه  اجلسور، وُبدلوا إىل التي بتمتع هبا غري

ع غري  .ه  لىل أن ُيذوا كذوه املواس  واملناسيات املختيفة، وُبشجَّ

                                                           

« تفسري ابن جزي»، و(42/59)« تفسري القرطيي»، و(89/584)« تفسري الرازي»: بنِّر( 1)

 (.82/458)« التحربر والتنوبر»، و(5/851)« فتح القدبر»، و(8/866)
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ممن ُبطمع يف إسالمه ، أو  وقد جعل ا هل تعاىل يف الزكاة سهاًم ليمؤلَّفة قيوهب ،

 .(1)إسالم َمن خيفه 

لىل أن  لهس املال فقط هو الذي تؤلَّف ب  قيوب الناس؛ بل اخلُُيق احلسن، 

 .والكالم الطهب، والصرب، وكسن املعامية، واحلفاوة والتقدبر

، إذ ريض ا هل لنهام أورد املفرسون يف هذا الشأن قصة أسامء بنت أيب بكروقد 

صىل ا هل ليه  النييَّ  ريض ا هل لنهامرشكة، فسألت أسامُء باملدبنة وكانت  جاءهتا أمها

ك»: إن أمي قدمْت وهي راغيٌة، أفأصيها؟ قال: ، وقالت ل وسي  . (2)«نعم، ِصِل ُأمَّ

 .املعاميةفأمرها بالصية وكسن 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ﴿: وكذلك اآلباء، كام يف قول  تعاىل

 . [45: نلقام] ﴾گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳڱ

ى ائ ﴿: وكذلك الزوجة، فإن ليمسي  أن بتزوج كتابهَّة، كام قال تعاىل

، مع ما بقع بني الزوجني من املودة [5: املائدة] ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

: الروم] ﴾گ گ گ ڳڳ﴿: والرمحة، كام قال تعاىل

، وكزن لىل موت ، صىل ا هل ليه  وسي ، وكام يف قصة أيب طالب الذي أكي  النيي [84

)[56: القصص] ﴾ک ک ک گ گ﴿: ل ا هل تعاىل قول فأنز
ق اهلل بني ، (3 ففرَّ

ع لغري   : املحاربني أمرينالطائفتني، ورشَّ

 .اإلكسان إلهه  بالقول وبالفعل: ؛ وهوالَِّب  -1

                                                           

 . ﴾ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿: «سورة املالون»بنِّر ما سهأيت يف ( 1)

 . ريض ا هل لنهامن كدبث أسامء ( 4118)، ومسي  (5919، 8681)أخرج  اليخاري ( 2)

 (.81)« صحهح مسي »، و(1118)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 3)
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 .(1)العدل: ، وهوالِقْسط -2

؛ وهلذا قال ﴾ژ ڑ ڑ ک﴿: ويف اآلبة كٌث ليههام؛ لقول 

اجب لهس فهها استثناء، كتى مع األلداء، فالعدل وإن العدل قهمة مطيقة، : العيامء

 .(2)يف كل األكوال

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ﴿: ولذا قال سيحان 

 .[2: املائدة] ﴾ۈ ٴۇۋ

ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿ *

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ 

 : ﴾ۀ ۀ ہ

فَمن ُوجدت فهه  هذه اخلصال الثالث أو بعضها؛ بأن قاتيوك  يف الدبن، أو 

ك ، أو ظاهروا لىل إخراجك ، فواكدة من هذه اجلرائ  تكفي ألن أخرجوك  من دبار

،  بكونوا حمل النفي والعداوة، ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿وحترب  الرِبِّ والتويلِّ

 . ﴾ۀ

أن  لهس فهها نسخ، وأنكر  والصحيح، (3)وادَّلى بعضه  أن اآلبة منسوخة

 السنة الثامنة الطربي ولامة املفرسبن دلوى النسخ؛ ألن اآلبة متأخرة النزول، نزلت يف

                                                           

« تفسري القاسمي»، و(5/141)« تفسري السمعاين»، و(88/514)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

، (186ص)البن قتهية « غربب القرآن»: نِّر أبًضاوب(. 82/458)« التحربر والتنوبر»، و(9/811)

 .«و ز ن»( 262ص)« يف غربب القرآن املفردات»و

تفسري »، و(44/881)« تفسري الرازي»، و(8/61)ليكها اهلرايس « أككام القرآن»: بنِّر( 2)

 (.6/441)« القرطيي

« سخ واملنسوخالنا»، و(88/518)« تفسري الطربي»، و(18 -8/14)« تفسري ابن وهب»: بنِّر( 3)

 (.89/584)« تفسري الرازي»، و(61 -59ص)البن كزم 
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من  من اهلجرة أو قربًيا من ذلك، و م بأت بعدها ما بنسخها، بل هي توضهح ملا قييها

 .(1)اآلبات

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ﴿ *

ې ىى ائ ائ ەئ ەئ وئ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ

 : ﴾وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئحئ مئ ىئيئ جب حب خب مب

ى فه  الصيح لىل هدنة بني يح احلَُدْبيَِهة الذي جرسيب هذا السهاق أن  بعد ص

أن بعض املسيامت من مكة : املسيمني والكفار لرش سنني، ظهرت ظواهر جدبدة، منها

املدبنة، ووقع بسيب ذلك إشكال ملعارضت  لرشط من رشوط  هاجرن فراًرا بدبنهن إىل

نزلت هذه اآلبات جواًبا الصيح؛ وهو أن َمن بأيت إىل املسيمني فهجب رده إىل الكفار، ف

د، ولكن متتحن؛ بأن ُتقس  أهنا ما خرجت رَ ، وبهَّنت أن النساء ال تُ (2)لن هذا اإلشكال

طيًيا لدنها، وإنام خرجت إبامًنا با هل من مكة لشًقا لرجل، وال كرًها لرجل، وال 

قت، وإذا دلَّت قرائن احلال لىل صدقها كتى بد ون ورسول ، فإذا كيفت لىل ذلك ُصدِّ

 .(3)كيف ُقيل منها ذلك و م ُترجع إىل مكة

                                                           

« زاد املسري»، و(44/1188)« اهلدابة إىل بيوغ النهابة»، و(88/511)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

« التحربر والتنوبر»، و(41/918)« التفسري القرآين ليقرآن»، و(42/59)« تفسري القرطيي»، و(1/814)

(82/458.) 

 (.181ص)ليواكدي « أسياب النزول»: بنِّر( 2)

، (2/92)« تفسري اليغوي»، و(9/895)« تفسري الثعييي»، و(88/515)« يتفسري الطرب»: بنِّر( 3)

 (.82/456)« التحربر والتنوبر»، و(188 -41/188)« الدر املنثور»، و(42/68)« تفسري القرطيي»و
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ڭ ڭ ﴿، (1)شارة إىل أن  لهس لك  إال الِّاهرإ ﴾ۓ ۓ ڭڭ﴿: ويف قول 

 ﴾ۇ ۆ ۆ ۈۈ﴿،(2)وبهناتام ظهر لك  من قرائن ودالئل ب ﴾ۇ

أكهد ت ﴾ۅ ۉ ۉ ېې﴿، فاملسيمة ال حتلُّ ليمرشك الوثني، ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴿لوثنهني بمكة، ا

فأمره  َأالَّ بعهدوهن إىل أزواجهن . «منك، ولست مني لست»: ، مثل قول(3)ليمعنى

 .الكفار

 -واألقرب، (4)وهل هذا نسخ ليعهد الذي بهنه  وبني املرشكني؟ هذا اكتامل

ن  صيح احلَُدْبيَِهة،  -وا هل ألي  أن النساء  م بدخين أصاًل يف منطوق الرشط الذي تضمَّ

ى ب ْوكة، وربام  م بكن هذا مفطوًنا ل  فإن ظاهره كان قارًصا لىل الرجال ممن تتقوَّ   الشَّ

ن العقد ميهاًم، و م تكن النساء داخية فه  بشكل رصبح، وتفسريه لند قربش؛ ولذلك كا

 .حمل اختالف، وا هل تعاىل بنيَّ أن املرأة ال مدخل هلا يف لقد الصيح املربم

اجرت ، وهذا من مقتىض األمانة والعدل؛ أن املرأة املسيمة التي ه﴾ې ې ىى﴿

 .(5)ُبعَطى زوجها املهر الذي أنفق  لىل زوجت 

                                                           

« تفسري القاسمي»، و(42/68)« رطييتفسري الق»، و(5/581)« تفسري املاوردي»: بنِّر( 1)

 (. 82/456)« التحربر والتنوبر»، و(41/916)« ليقرآن التفسري القرآين»، و(9/812)

تفسري »، و(1/825)ليواكدي « التفسري الوسهط»، و(8/182)« تفسري السمرقندي»: بنِّر( 2)

 (.1/818)« زاد املسري»، و(5/142)« السمعاين

 (.89/588)« تفسري الرازي»: بنِّر( 3)

الناسخ »، و(5/584)«  املاورديتفسري»، و(146ص)لينحاس « الناسخ واملنسوخ»: بنِّر( 4)

 (. 61ص)البن كزم « واملنسوخ

« تفسري الرازي»، و(8/189)« تفسري السمرقندي»، و(88/519)« تفسري الطربي»: بنِّر( 5)

« التحربر والتنوبر»و، (2/91)« تفسري ابن كثري»، و(42/61)« تفسري القرطيي»، و(89/588)

(82/452 .) 
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ال بأس ليهك  أهيا املسيمون أن بتزوج أكدك  بامرأة من : ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ﴿

هؤالء املهاجرات بعدما خترج من لدهتا؛ ألهنا  م تعد ِكالا لزوجها األول، فيك  أن 

لزوجها مقابل ما أنفق  ، وفه  إشارة إىل أن املال الذي ُألطي﴾وئ ۇئ ۇئۆئ ﴿ (1)تنكحوهن

كح بدون مهر، وإنام هذا تعوبض لزوجها الكافر يف مكة، وُتعَطى هي ال بعني أن ُتن

 .(2)مهًرا لنفسها مقابل لالقة الزوجهة اجلدبدة

فالزوجات الكافرات املرشكات الاليت هاجر أزواجهن وبقني لىل : ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿

 .(3)دبنهن بمكة لهس لك  أن تستمروا لىل نكاكهن

لىل مرشكي مكة أن تأخذوا منه  ما أنفقت  لىل  لك  أن تشرتطوا: يأ ﴾ېئ ېئ ىئ﴿

 .(4)أزواجك  املرشكات الاليت بقني لنده  من باب املعامية باملثل

 .﴾جب حب خب﴿بحك  العدل بهنك  وبهنه ،: يأ ﴾ی ی جئحئ مئ ىئيئ﴿

 : ﴾ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جحمح جخ حخ مخ جس حس خس مس﴿ *

الاليت ذهين إىل الكفار، فمن نسائك  املقهامت بمكة وفام فاتك  وخرسمتوه من 

املسي  الذي ذهيت : يأ ﴾جث مث ىث يث حج مج جحمح﴿باب املعاقية واملعامية باملثل، فاحلك  هو 

 .(1)﴾جخ حخ مخ جس حس خس﴿ زوجت  ليه  وبقهت يف مكة ألطوه مثل ما أنفق أبًضا

                                                           

« تفسري القرطيي»، و(2/92)« تفسري اليغوي»، و(88/528)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 (. 2/91)« تفسري ابن كثري»، و(42/65)

 (.82/459)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 2)

« تفسري ابن جزي»، و(42/65)« تفسري القرطيي»، و(2/92)« تفسري اليغوي»: بنِّر( 3)

 (.82/459)« التحربر والتنوبر»، و(5/851)« فتح القدبر»، و(8/861)

التفسري »، و(44/1182)« اهلدابة إىل بيوغ النهابة»، و(88/526)« تفسري الطربي»: بنِّر( 4)

 (.82/468)« التحربر والتنوبر»، و(95 -2/91)« تفسري ابن كثري»، و(1/826)ليواكدي « الوسهط
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ *

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ڦڦ ڦ ڦ ڄ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

 : ﴾ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

، (2)لىل املؤمنات صىل ا هل ليه  وسي وهذه هي اليهعة التي كان بأخذها النييُّ 

العقد، وقد ُتطيق لىل صفقة الهد، : هي والبيعةإذا جئن مهاجرات ُبَياِبْعنََك، : واملعنى

 .(3)وتكون يف األمر العام، وتكون لىل اإلسالم

النساء يف مكة فهام بعد لىل مثل هذه اليهعة،  ه  وسي صىل ا هل ليوقد بابع النييُّ 

صىل ا هل ، فيام قال النييُّ ريض ا هل لنهام وكانت معه  هند بنت ُلتية زوجة أيب سفهان

لرتفت بذلك وآمنت ب  ا ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ پ﴿: ليه  وسي 

 .وبالوكدانهة، وكذلك النساء بابعن  لىل ذلك

جها وزو -أبا سفهاَن رجٌل َشحهٌح  با رسوَل ا هل، إن: فقالت هند: ﴾ڀ ٺ﴿

، إاِلَّ ما أخذُت من مال  بغري  -موجود ال بعطهني من النفقة ما بكفهني وبكفي َبنِيَّ

ُخِذي من »: صىل ا هل ليه  وسي ليم ، فهل ليلَّ يف ذلك من جناح؟ فقال رسوُل ا هل 

 .(4)«ماله باملعروف ما يكفيك ويكفي َبنِيك

                                                                                                                                                    

تفسري »، و(5/461)ليزجاج « معاين القرآن»، و(591 -88/529)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 (.49/584)« نِّ  الدرر يف تناسب اآلبات والسور»، و(42/69)« لقرطييا

 (.4266)« صحهح مسي »، و(1845)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 2)

 (. 19ص)« التعربفات الفقههة»، و(568ص)ليَكَفوي « الكيهات»: بنِّر( 3)

، (6/8161)أليب نعه  « معرفة الصحابة»، و(886 -885، 41/9)« طيقات ابن سعد»: بنِّر( 4)

« تفسري ابن كثري»، و(168 -8/164)« ختربج أكادبث الكشاف»، و(428 -11/421)« تاربخ دمشق»و
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با : قالت هند صىل ا هل ليه  وسي ا هل  وملا قرأ هذا رسوُل : ﴾ٺ ٺ﴿

؟ ألن الزنى يف العرب كان يف اجلواري دون احلرائر (1)رسوَل ا هل، وهل تزين احلرة

 .غالًيا

ربهَّناه  صغاًرا، وقتيتموه  كياًرا، وأنت  : وهنا قالت هند: ﴾ٺ ٿ ٿ﴿

من سعة  و م بغضب لقوهلا، وهذا صىل ا هل ليه  وسي فتيس  الرسول . (2)ألي  هب 

 .(3)صىل ا هل ليه  وسي كيم  

: معروف، وهو والبهتان: ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿

ما تقوُل فقد اغتْبَتُه، وإن مل إن كان فيه »: صىل ا هل ليه  وسي ، كام قال (4)أشدُّ الكذب

 .(5)«يكن فيه فقد هبتَّهُ 

 والِّاهر أن املقصود باليهتان هنا معنًى خاص، وقد قرأُت بعض ما كتي  ليامء

ح يل أن املقصود هنا لهس جمرد كالم خُيتيق، وإن كان كثري من املفرسبن  التفسري، وترجَّ

 .هذاكل الكالم املختيق والكذب واإلفك داخل يف : قالوا

                                                                                                                                                    

« فتح الياري»، و(1/11)« طرح التثربب»، و(596 -595، 2/829)« اليدر املنري»، و(99 -2/92)

 (.862 -41/861)« اإلصابة»، و(1/411)« لتيخهص احليريا»، و(544 -9/541)

 . ريض ا هل لنهامن كدبث لائشة ( 4141)، ومسي  (8285، 8844)اليخاري  واحلدبث أخرج 

 . ، ويف إسناده ضعف، وبنِّر املصادر السابقة واآلتهة(1151)أخرج  أبو بعىل ( 1)

، (412 -11/411)، وابن لساكر (1262( )6/8161)« معرفة الصحابة»أخرج  أبو نعه  يف ( 2)

 . وبنِّر املصادر السابقة واآلتهة

، (9/891)« تفسري الثعييي»، و(88/596)« تفسري الطربي»، و(1/816)« تفسري مقاتل»: بنِّر( 3)

« تفسري القرطيي»، و(5/481)« زاد املسري»، و(1/581)« الكشاف»، و(2/414)« تفسري اليغوي»و

 (.82/462)« ر والتنوبرالتحرب»، و(42/18)، (5/481)

« تفسري الرازي»، و(8/825)« تفسري اليغوي»و، (8/418)ليزجاج « معاين القرآن»: بنِّر( 4)

 (. 82/466)« التحربر والتنوبر»، و(8/518)« اليحر املحهط يف التفسري»، و(41/41)

 .ريض ا هل لن من كدبث أيب هربرة ( 8529)أخرج  مسي  ( 5)
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وال مانع من إرادة هذا املعنى؛ لكن بتأكد النفي والنهي لن هبتان خاص؛ وهو أن 

لي ُتدخل املرأة لىل زوجها َمن لهس من ولده؛ بأن حتم ل من غريه، أو أهنا ال حتمل فتدَّ

 .(1)أهنا محيت وولدت، فتنسب ولد غريها إلهها وإىل زوجها

فهام أمرهتن ب  من ألوان : يأ ﴾ڤ ڤ ڤ ڦڦ﴿

 .(2)املعروف، بام يف ذلك فعل الطالات وترك املعايص

 .ليههنَّ َأالَّ َبنُْحنَ  صىل ا هل ليه  وسي ومن هنا أخذ النييُّ 

با رسوَل ا هل، : ملا أخذ ليهها ذلك قالت ريض ا هل لنهام لطهة ومن الطربف أن أ

شهًئا، فانطيقْت  صىل ا هل ليه  وسي فام قال هلا النييُّ . َأْسَعَدْتني فالنُة، فأربد أن َأْجِزهيا

 .(3)ورجعْت فيابعها

هذا أبًضا بدل لىل السامكة، ولىل الطهية، ولىل اخليق العِّه ، وكام قال النييُّ 

ُصوااستق»: يه  وسي  هل لصىل ا وفه  أن شدة التدقهق كثرًيا ما ت ر . (4)«يُموا، ولن حُتْ

 .وال تنفع، والسامكة كيها خري وبركة

                                                           

« تفسري القرطيي»، و(1/821)« تفسري ابن أيب زمنني»، و(88/591)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

« التحربر والتنوبر»، و(181 -41/189)« الدر املنثور»، و(2/411)« تفسري ابن كثري»، و(42/18)

(82/461.) 

 .، واملصادر السابقة(2/414)« تفسري اليغوي»، و(1/811) «تفسري مقاتل»: بنِّر( 2)

 (. 986)« صحهح مسي »، و(1845، 1298، 4816)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 3)

، وأمحد، وابن ماج ، وابن كيان، واحلاك ، وغريه ، من «الطهور»، وأبو ليهد يف أخرج  الطهاليس( 4)

 ىث مث جث يت ىت مت﴿: «﴾ٱ ﴿ة سور»، وتقدم خترجي  يف ريض ا هل لن كدبث ثوبان 

 .﴾يثحج
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كان بيابعهن  صىل ا هل ليه  وسي والنييُّ : ﴾ڦ ڦ ڄ ڄڄ﴿

ت بُده بَد امرأة قطُّ  كالًما، وما مسَّ
ة ئإين َّل أصافُح النساَء، إنام قوِّل مل»: ، وكان بقول(1)

 .(2)«َّلمرأٍة واحدةٍ امرأٍة كقوِّل 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿ *

 : ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

بام ابتدأت ب ، وهو موضوع  -كام هو املعتاد يف سهاقات القرآن -خت  السورة

 .التََّويلِّ والوالبة، وتأكهد النهي لن تويلِّ هؤالء القوم

يف  هل غضب ليهه ، كام ؛ لكثرة وصفه  بأن ا(3)الههود: فيحتمل أن املقصود

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿: قول 

ْوا هؤالء الههود : فيكون املعنى، [61: املائدة] ﴾ڎ ڈڈ ال تتولَّ

الذبن ه  وإن كانوا أهل كتاب وبؤمنون باآلخرة، إال أهن  بئسوا منها ومن الفوز 

 .(4)هبا

                                                           

 .ريض ا هل لنهامن كدبث لائشة ( 1294)أخرج  اليخاري ( 1)

، والنسائي (4591)ي ، والرتمذ(81141 -81116)، وأمحد (4186)أخرج  الطهاليس ( 2)

من كدبث ُأمهمة ( 1/14)، واحلاك  (1558)، وابن كيان (88/599)« تفسريه»، والطربي يف (1/419)

 (. 589)« السيسية الصحهحة»: وبنِّر. ريض ا هل لنهابنت ُرَقْهقة 

« التفسري اليسهط»، و(5/586)« تفسري املاوردي»، و(88/618)« تفسري الطربي»: بنِّر( 3)

« تفسري ابن كثري»، و(42/16)« تفسري القرطيي»، و(2/418)« تفسري اليغوي»، و(84/181)ليواكدي 

 (.82/469)« التحربر والتنوبر»، و(2/418)

 . ، واملصادر السابقة(1/815)« زاد املسري»، و(9/899)« تفسري الثعييي»: بنِّر( 4)
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كام بئس الوثنهون : يأ ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴿

 . (1)املرشكون من اليعث

كام بئس الكفار املقيورون األموات الذبن شاهدوا ولابنوا : املعنى أو يكون

 .(2)ولرفوا أن  ال كظَّ هل 

 ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿، أو يكون املعنى أعم من ذلك

شمل التأكهد لىل لدم تويلِّ الكافربن والوثنهني املرشكني، وبكون معنى بأسه  من ب

سه  منها، فال كظَّ هل  فهها، أهن  ال بؤمنون هبا، أو أن ا هل تعاىل أبأ: اآلخرة

من األموات : يأ ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴿

 .(3)املقيوربن

فرجع أمر السورة إىل تأكهد معنى الوالبة بني املؤمنني، وحترب  مواالة الكفار 

املحاربني، ووجوب التعامل باخلُيق احلسن والعدل واإلنصاف، وذكر كك  النساء 

من مكة، واإلشارة إىل رشوط بهعة النساء، وا هل  صىل ا هل ليه  وسي القادمات إىل النيي 

 .ألي 

   

                                                           

« تفسري الرازي»و، (5/586)« تفسري املاوردي»، و(88/618)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 (.2/418)« تفسري ابن كثري»، و(42/16)« تفسري القرطيي»، و(89/585)

« تفسري اليغوي»، و(5/188)« سري السمعاينتف»، و(5/586)« تفسري املاوردي»: بنِّر( 2)

 (.82/411)« التحربر والتنوبر»، و(2/418)« تفسري ابن كثري»، و(2/418)

، (41/815)« روح املعاين»، و(5/852)« فتح القدبر»، و(2/814)« تفسري أيب السعود»: بنِّر( 3)

 .واملصادر السابقة
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* 

ف»: أشهر أسامئها   ﴾ڦ﴿: ، ووج  هذه التسمهة وقوع لفظ(1)«سورة الصَّ
هَها، فِ

 .وهو َصفُّ القتال

 .؛ لذكر احلواربني فهها(2)«سورة احلواريني»: ومن أسامئها

ها بعضه   .(3)«عيسىسورة »: وسامَّ

 .(4)أربع لرشة آبة بال خالف  *

 . (5)لند اجلمهور  *

                                                           

« جامع الرتمذي»، و(6/454) «صحهح اليخاري»، و(652ص)« تفسري جماهد»: بنِّر( 1)

« املستدرك»، و(88/616)« تفسري الطربي»، و(41/899)لينسائي « السنن الكربى»، و(5/148)

 (.82/414)« التحربر والتنوبر»، و(42/11)« تفسري القرطيي»، و(8/126)

 «قراءاإل وكامل القراء مجال»و ،(1/816) «املسري زاد»و ،(8/811) «الرزاق تفسري ليد»: بنِّر( 2)

، (49/888)« لمدة القاري»و ،(2/614) «الياري فتح»و ،(8/811) «جزي ابن تفسري»و ،(98ص)

 (.8/499)« نمعرتك األقران يف إلجاز القرآ»، و(4/495)« اإلتقان»و

بصائر ذوي »، و(1/891)ليواكدي « التفسري الوسهط»، و(9/814)« تفسري الثعييي»: بنِّر( 3)

 .، واملصادر السابقة(41/811)« ملعاينروح ا»، و(4/168)« التمههز

، (841ص)« فنون األفنان يف لهون ليوم القرآن»، و(815ص)« اليهان يف لدِّ آي القرآن»: بنِّر( 4)

، (8/24)« مصالد النِّر لإلرشاف لىل مقاصد السور»، و(819ص)« ء وكامل اإلقراءمجال القرا»و

 (.82/418)« التحربر والتنوبر»و

« تفسري الثعاليي»، و(5/581)« تفسري املاوردي»، و(88/616)« الطربيتفسري »: بنِّر( 5)

روح »و ،(4/51)« اإلتقان»، و(8/21)« مصالد النِّر لإلرشاف لىل مقاصد السور»، و(5/181)

 (.82/418)« التحربر والتنوبر»، و(41/811)« املعاين
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 . (1)ريض ا هل لنهام إهنا مكهة، وُنسب هذا البن لياس: وقيل

 . (2)إن فهها املكي واملدين: وقال بعضهم

 .(3)أهنا مدنهة والصواب

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ ﴿ *

 : ﴾گ گ گ ڳ

، وِقَدم الرساالت التي أرسل ا هل (4)ىل َلَراقة التسيهحلربَّ بيفظ املايض؛ إشارة إ

هو نييٌّ مكيَّ ٌ  ليه  السالمتعاىل إىل لياده، كتى آدم 
(5) . 

رالاًة لسهاق السورة، وإشارة إىل م ﴾گ ﴿و ﴾گ ﴿واختار اس  

ة وغيية الذبن بطهعون ، كام قال يف آخر السورة ت  أن ﴾مخ جس حس خس مس حص مص جض﴿: ِلزَّ ، فمن ِلزَّ

، وجيعل لكل رسول رشبعة وُككاًم، (6)ت  أن  برسل الرسل ترتازَّ أولهاءه، ومن ككمُبع

ًقا ملا بني بدب ، ث  حممًدا  ليه  السالم، ث  لهسى ليه  السالمكام أرسل موسى  صىل مصدِّ

ًقا ملا بني بدب  من الكتاب ومههمنًا ليه  ا هل ليه  وسي   .خامتًا ليرسل ومصدِّ

 : ﴾ڻڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿ *

                                                           

، (42/11)« سري القرطييتف»، و(5/814)« املحرر الوجهز»، و(1/848)« تفسري مقاتل»: بنِّر( 1)

 (.82/418)« التحربر والتنوبر»، و(41/95)« فتح اليهان يف مقاصد القرآن»و

 . ، واملصادر السابقة(1/816) «زاد املسري»، و(5/19)« تفسري اليغوي»: بنِّر( 2)

 . ، واملصادر السابقة(9/845)« تفسري القاسمي»: بنِّر( 3)

 .«سورة التغابن»، وما سهأيت يف أول «سورة احلدبد»بنِّر ما تقدم يف أول ( 4)

سورة »، وغريه، وتقدم خترجي  يف أول (84516)أخرج  أمحد . ريض ا هل لن كام يف كدبث أيب ذر ( 5)

 . «نوح

تفسري »: بنِّر. بتيع بعضها بعًضا: أي[. 11: املؤمنون]﴾ پ ڀ ڀ ڀڀ﴿: كام قال تعاىل( 6)

 (.5/115)« تفسري ابن كثري»، و(41/12)« الطربي
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ظاهر النداء العتاب، ويف هذا حتذبر من كال الههود الذبن ال بفعيون ما بقولون، 

 .(1)فنهى ا هل تعاىل املؤمنني أن بقولوا ما ال بفعيون

، لند ريض ا هل لن ا هل بن ساَلم  كام يف كدبث ليد -وقد ورد يف سبب نزوهلا

 أيَّ األلامل أكبُّ  لو نعي ُ : وقالواأن مجالًة من الصحابة اجتمعوا  -أمحد، والرتمذي
صىل ا هل ليه  فأنزل ا هل هذه السورة، وقرأها ليهه  رسوُل ا هل . إىل ا هل لعميناه

 .(2)وسي 

 .فُأخربوا أن أكبَّ األلامل إىل ا هل تعاىل اجلهاد

لو نعي  أكبَّ األلامل إىل ا هل تعاىل ليذلنا : كان املسيمون بقولون: قال املفَّسون

ے ے ۓ ۓ ﴿: فدهلَّ  ا هلُ لىل أكب األلامل إله  فقال. وأنفَسنا فه  أمواَلنا

ْوا مدبِِربن، فأنزَل ا هل تعاىل. ﴾...ڭ ڭ ڭ ڭ : فابتُيوا بوَم ُأُكٍد بذلك، فولَّ

 .﴾ں ں ڻ ڻ ڻ﴿

 (3) ِمَ َتِعُدون بأمر وال توفون ب ؟: وعىل هذا السبب فاملعنى

 . (4)من اآلبة الكربمة ومن هنا أخذ بعض أهل العي  وجوب الوفاء بالولد

                                                           

تفسري »، و(8/4811)« غرائب التفسري ولجائب التأوبل»، و(8/515)« تفسري القشريي»: بنِّر( 1)

 (.2/415)« أضواء اليهان»، و(42/21)« القرطيي

، والثعييي (1591)، وابن كيان (8819)، والرتمذي (88129، 88122)ج  أمحد أخر( 2)

، (119( )9/186)« املختارة»، والضهاء يف (1/891)« التفسري الوسهط»، والواكدي يف (9/818)

 (.8/11)واحلاك  

ليواكدي « أسياب النزول»، و(9/818)« تفسري الثعييي»، و(9/682)« ربديتفسري املات»: بنِّر( 3)

« لياب النقول»، و(41/115)« الدر املنثور»، و(416 -2/415)« تفسري ابن كثري»، و(181 -186ص)

 (. 82/415)« التحربر والتنوبر»، و(8/588)« مراح ليهد لكشف معنى القرآن املجهد»، و(495ص)

« تفسري ابن كثري»، و(42/19)« تفسري القرطيي»، و(8/594)ليجصاص « رآنأككام الق»: بنِّر( 4)

 (.9/411)« حتفة األكوذي»، و(2/415)
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إذا وعد : آيُة املنافق ثالٌث، ومنها»: صىل ا هل ليه  وسي واستدلوا بقول النيي 

 . (1)«أخلَف 

والعيامء متفقون لىل وجوب الوفاء بالولد دبانًة، إذا  م بكن كراًما، واختيفوا يف 

هب مالك إىل إذا ُرفعت فه  دلوى مطالية باإللزام بالولد، فذ: اإللزام ب  قضاًء، أي

 .(2)وجوب  إذا ترتب ليه  التزام

ج وألطهك لرشة آالف: جيب الوفاء بالولد قضاًء، فيو قيت ألكد: وقيل  تزوَّ

ربال، فإن  جيب ليهك الوفاء؛ ألن لقد الزواج برتتب ليه  التزام بالنفقة لىل الزوجة 

  .واملهر ونحو ذلك من احلقوق املالهة

 -(3)لند التقايض: أي -جيب الوفاء بالولد قضاءً  ومجهور أهل العي  برون أن  ال

د أن َبِعَد وخييف، ولو ولد ث  طرأ ليه  أن  خييف لعارض فال لكن ال جيوز أن بتعمَّ

 .(4)كرج ليه ، واملولود ب  ال بيزم إال بالقيض، كاهلية ال تيزم إال بالقيض

. ، وصيهُت و م بقاتل. قاتيُت : إن بعض الناس كان بقول: وقيل يف سبب النزول

 . (5)و م بصلِّ 

 صىل ا هل ليه  وسي قتل رجاًل، فألطاه النييُّ  ريض ا هل لن كتى ورد أن ُصههًيا 

لي أن  قتي : وقال ريض ا هل لن َسَيي ، فجاءه لمر  صىل ا هل فذهب إىل النيي . إن فالًنا بدَّ

                                                           

 . ريض ا هل لن من كدبث أيب هربرة ( 59)، ومسي  (8628، 88)أخرج  اليخاري ( 1)

 . ريض ا هل لنهام لمرو بن ا هل من كدبث ليد( 52)، ومسي  (8159)وأخرج  اليخاري 

 (. 9/411)« وذيحتفة األك»، و(2/416)« تفسري ابن كثري»، و(1/85)ليقرايف « الفروق»: ربنِّ( 2)

« املوسولة الفقههة الكوبتهة»، و(9/411)« حتفة األكوذي»، و(2/416)« تفسري ابن كثري»: بنِّر( 3)

(11/15 .) 

 (. 8/121)« أسنى املطالب يف رشح روضة الطالب»، و(44/98)« الفروع»: بنِّر( 4)

« سري اليغويتف»، و(88/612)« تفسري الطربي»و ،(8/811) «الرزاق تفسري ليد»: بنِّر( 5)

 (.2/416)« تفسري ابن كثري»، و(2/411)
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  فهي حتذبٌر فعىل هذا الوج. (1)وكيف أن  هو الذي قتي ، فنزلت هذه اآلبة ليه  وسي 

 .االدِّلاء والكذب من

وَث َّ معنى بيتيس لند بعض الناس، وبِّنون  داخاًل يف داللة اآلبة؛ وهو أن بأمر 

اإلنسان باليشء، ث  ال بفعي ؛ كَمن ُيثُّ لىل قهام اليهل أو الصهام أو لمل اخلري، وال 

 . أن بنهى لن الرشِّ واملنكر، وبفعي : بفعي ، ومثي 

رٌي، ولو  م بفعي ، ولىل املؤمن ة؛ ألن األمر باخلري خيف معنى اآلب وهذا غري داخل

أن بأمر باملعروف ولو  م بفعي ، وأن بنهى لن املنكر ولو قارف ، وقد نقل القرطيي لن 

فرض لىل الذبن بتعاطون الكؤوس أن بنهى بعضه  »: بعض األصولهني قوهل 

 لىل املسي  أن بأمر باملعروف ولو  موبكاد أن جيمع العيامء لىل أن  واجب . (2)«بعًضا

 .(3)بفعي ، وبنهى لن املنكر ولو وقع فه 

ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿: لز وجلأما قول  

، فهو دلهل لىل أن من [11: اليقرة] ﴾ھ ھھ ھ ے ے

القيهح أن بأمر اإلنساُن الناَس بالرِبِّ ث  بنسى نفس  فال بأمرها ب ، وال بعني هذا َأالَّ بأمر 

ف، فكون  ال بفعل املعروف وال بأمر غريه ب  رشٌّ من كون  بأمر غريه الناس باملعرو

اجيات لوباملعروف وال بفعي ، كام أن املأمورات متفاوتة؛ فمنها الفرائض وا

                                                           

تفسري »، و(1/811)« زاد املسري»، و(1/588)« الكشاف»و ،(9/818)« تفسري الثعييي»: بنِّر( 1)

  (.42/12)« القرطيي

 (. 6/858)« تفسري القرطيي»: بنِّر( 2)

  (.2/8819)« مرقاة املفاتهح»، و(4/811)« تفسري ابن كثري»: بنِّر( 3)
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واملندوبات، وقد بكون يف املرء نقص يف بعض املعروف واجتهاد مشهود يف غريه من 

 .(1)الصور األخرى

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿ *

 : ﴾ھ

د (2)أشدُّ اليغض: تاملق ، واآلبة تفهد بأن  مقت كيري لِّه  لند ا هل أن بقع ما تولَّ

نفس أكدنا، فكهف بيغض ا هل ليه  يف اآلبة، وإذا كان اليغض من الناس شاقاا لىل 

لي شهًئا  م تفعي ، وال جيوز لك بحال أن حتبَّ أن حُتمد بام  م ! ليعيد؟ وهذا بقع كني تدَّ

 .هذه قه  أخالقهة بربَّى الناس ليهها.. نهتك َأالَّ تفيتفعل، وال تعد ويف 

 : ﴾ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴿ *

ِلني ما لهس فهه  ذكر ا هل تعاىل  املقتمقابل  لنقهضه  من  احلبالعِّه  ليُمدَّ

املؤمنني الياذلني نفوسه  يف سيهي ؛ ذوًدا لن ِكهاض الدبن، وكفًِّا ملقام اإلسالم، 

 .والعدوان لن احلقِّ وأهي ، ولهس يف سيهل الدنها وشهواهتاودفًعا لغوائل الرش 

فُّ بكون يف الصالة، وبكون (3)مصطفِّنيصافِّني، أو : يأ ﴾ڦ﴿: وقول  ، والصَّ

، وهو إشارة إىل النِّام واجتامع الكيمة والرابة، وأن النِّام واالنضياط (4)يف احلرب

                                                           

األمر باملعروف، والنهي لن »: «دفع الغربة»: الرسالة الثالثة: «رسائل الغرباء»: بنِّر ليمؤلِّف (1)

 (.818ص)« املنكر

املفردات يف غربب »، و(9/11)« هتذبب اليغة»، و(58 -8/54)لينحاس « معاين القرآن»: بنِّر( 2)

، (41/812)« روح املعاين»، و(41/461)« اليحر املحهط يف التفسري»، و«م ق ت»( 118ص)« القرآن

 (.82/415)« التحربر والتنوبر»و

، (41/812)« روح املعاين»، و(1/588)« الكشاف»، و(88/641)« تفسري الطربي»: بنِّر( 3)

 (. 82/416)« التحربر والتنوبر»و

قال رسوُل ا هل صىل ا هل ليه  : قال ريض ا هل لن من كدبث أيب سعهد ( 44164)« املسند»ويف ( 4)

وا للقتال: هللُ إليهمثالثٌة يضحُك ا»: وسي  وا للصالة، والقوُم إذا صفُّ  . «الرجُل يقوُم من الليل، والقوُم إذا صفُّ
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الناس فهها أمام رهب ، وبكون يف جزء من القه  اإلسالمهة؛ بكون يف العيادة التي بقف 

وهو كذلك يف سائر شؤون اجلهاد الذي هو من ألِّ  رشائع اإلسالم وِذروة َسنام ، 

احلهاة، بعيِّ  الناس االنضياط ووكدة الكيمة والتقارب واجتناب أسياب الفرقة؛ وهلذا 

محة ، فه  برٌش؛ لكنَّ أكتافه  وأجساده  مرتاصة متال«الينهان املرصوص»شيهه  بـ

 صىل ا هل؛ وهلذا قال النيي (1)كالينهان الذي ال جتد فه  ثغرة وال فجوة وال الوجاًجا

ا»: ليه  وسي  َمَثُل املؤمننَي »: وقال. (2)«إن املؤمَن للمؤمن كالُبنيان؛ َيُشدُّ بعُضه بعض 

 .(3)«يف توادِّهم وترامحهم وتعاطفهم مثُل اجلسد

پ پ ﴿بأهن    ليه  وسي ا هل صىلوقد وصف ا هل سيحان  صحابة رسول  

 .[89: الفتح] ﴾پ ڀ ڀڀ

اء، : «املرصوص»وجيوز أن بكون معنى  الذي ُوضع ليه  الرصاص، كام ذكر الفرَّ

وغريه من أئمة اليغة، واختاره ابن العريب، وذكر مياين يف الشام ويف غريها قد وضع 

 ارة إىل قهمة، ويف ذلك إش(4)فهها الرصاص، فكانت من أقوى ما بكون من اليناء

لِّهمة من قه  الوكدة بني املسيمني وتقارب قيوهب ، وأن ا هل تعاىل ُيب هؤالء، 

 .[459: األنعام] ﴾چ چ چ ڇ﴿أن ا هل تعاىل ال ُُيِبُّ أولئك الذبن : ومفاده

 : ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿ *

                                                           

« تفسري اليغوي»، و(5/461)ليزجاج « معاين القرآن»، و(88/644)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

  (.2/412)« تفسري ابن كثري»، و(2/412)

 .ريض ا هل لن من كدبث أيب موسى ( 8525)، ومسي  (6186، 8116، 124)أخرج  اليخاري ( 2)

 .ريض ا هل لنهام من كدبث النعامن بن َبِشري( 8526)، ومسي  (6144)أخرج  اليخاري ( 3)

أككام »، و(1/816)لينحاس « إلراب القرآن»، و(8/458)ليفراء « معاين القرآن»: بنِّر( 4)

 .(42/24)« طييتفسري القر»، و(1/818)البن العريب « القرآن
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ني ناداه  هبذا الدلاء املحيَّب وم  كمع ق ليه  السالمذكر تعاىل أمًرا وقع ملوسى 

الذي جيعيه  بستجهيون ل  وبستمعون إله ، ولاتيه  لىل أذبته  ل  مع ليمه  

: اليقرة] ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ﴿: برسالت ، وقد آذوه يف أشهاء كثرية، كام يف قوهل 

، وكام يف قصة اليقرة، وليادهت  ليعجل، وقصة دلوت  هل  لدخول بهت املقدس، [64

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿هذا أقرب ما بكون لالقة باآلبة الكربمة ملا ولعلَّ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿: ث  قالوا [88: املائدة] ﴾ۉ ۉ ې ې ې

 . [81: املائدة] ﴾پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

ويف هذا من سوء اخلطاب وسوء األدب مع ا هل ومع رسول ، ومع ذلك بتيطَّفه  

 .(1)﴾ۋ ۅ ۅ﴿: فهقول هل 

بيشء من خيقت  الياطنة بام لهس فه ،  ليه  السالموه وقد بيغ من أذبته  ل  أن لريَّ 

، (2)أن يف خصهته  انتفاًخا: أي. «إن موسى رجل آدر»: أهن  قالوا« الصحهحني»كام يف 

كل قوم ُخِزَن لنه  العمل وابُتيوا بالقول بيحثون لن أي يشء كتى بكون  وهكذا

لناس بعدما خرج واغتسل وذهيت سيًيا ليقهل والقال، فأذن ا هل تعاىل أن براه كثري من ا

ثهاب ، فرآه الناس أمجل ما كان وأكسن ما كان، ولرفوا أن هذا كان إفًكا وفربة، فعن 

كانت بنو إَسائيَل »: قال صىل ا هل ليه  وسي ، لن النيي ريض ا هل لن أيب هربرة 

، ينظُر بعُضهم إىل بعض، وكان موسى   يغتسُل وحده، ليه  السالميغتسلوَن ُعراة 

 ما يمنُع موسى أن يغتسَل معنا إَّل أنه آَدُر، فذهب مرة يغتسُل، فوضع ثوبه واهلل: فقالوا

                                                           

اليحر املدبد يف »، و(49/54)« اليياب يف ليوم الكتاب»، و(42/28)« تفسري القرطيي»: بنِّر( 1)

 (.41/819)« روح املعاين»، و(1/85)« تفسري القرآن املجهد

فتح »، و(45/486)لينووي « رشح صحهح مسي »، و«أ د ر»( 8/511)« الصحاح»: بنِّر( 2)

 (. 4/826)« الياري
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ثويب يا حجُر، حتى نظرت : ثره، يقولعىل حجر، ففرَّ احلجُر بثوبه، فخرج موسى يف إ

واهلل ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه، فَطِفَق باحلجر : بنو إَسائيَل إىل موسى، فقالوا

ب ا «ََضْ
(1). 

تدلُّ لىل « قد»، وإن كان هذا هو املعنى، و«وقد ليمت »: ولربَّ باملايض و م بقل

التحقهق، وهو التأكهد أنك  تعيمون، ولكن التعيري باملضارع بشري إىل جتدد العي  بتوايل 

ڃ ڃ ڃ ﴿من اآلبات يشء كثري؛  ليه  السالماآلبات واملعجزات، وقد كصل ملوسى 

)[488: األلراف] ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ
2). 

وا لىل الضالل والزبف والتحابل والكذب : يأ ﴾ى ائ ائ ەئ ەئوئ﴿ فيام أرصُّ

، فه  ال  والتحربف، جاءت العقوبة من جنس لميه ؛ فرصفه  ا هل لن احلقِّ

: «سورة املائدة»، فوصفه  بالفسق، كام قال يف ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴿: ؛ وهلذا قال(3)هيتدون

ڄ ڄ ڄڃ ﴿: وقال سيحان . ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿

، وأشدُّ ما بكون ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ چ چچ ڃ ڃڃ چ

 .الفسق كهنام بكون من األكيار الذبن بعصون لىل بصرية ولي 

ويف اآلبات إشارة إىل بقاء هذه األمة، وأهنا ال تزول مهام صادفها من النكيات، 

 .، بدل لىل التجدد والتكرر مرة بعد مرة﴾ڭ ﴿ فإن التعيري بالفعل املضارع

 قهام السالة، فال تزول القوى رصاع احلق والياطل إىل وفه  إشارة إىل دبمومة

الِّاملة الضالة، سواء كانت معصهتها بعي  أو بجهل أو بكفر، وال سيهل إىل استئصاهلا 

                                                           

 (.889)، ومسي  (8111، 812)« ج  اليخاريأخر( 1)

« فتح القدبر»، و(2/818)« تفسري أيب السعود»، و(41/465)« اليحر املحهط يف التفسري»: بنِّر( 2)

 .، واملصادر السابقة(41/819)« روح املعاين»، و(5/868)

« ثريتفسري ابن ك»، و(42/28)« تفسري القرطيي»، و(88/648)« تفسري الطربي»: بنِّر( 3)

 (. 5/868)« فتح القدبر»، و(2/419)
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أو زواهلا، ومن شأن هذا أن جيعل املؤمن أكثر تواضًعا والتداًل وتكهًفا مع ما يف احلهاة 

هطر ليهها كيمة َمْحَض ليخري، ولن تسألخطاء، فاألرض لن َتتَ اليرشبة من النقائص وا

ا هل تعاىل يف كل مكان، وكانت الشهولهة تيرشِّ الناس بالفردوس املولود، وكانت 

اليهربالهة الغربهة تتنيَّأ بنهابة التاربخ واستسالم العا م هلا، فاإلسالم ال بوجد فه  هذا، 

ندفاع عل املؤمن سامًلا من اوالرش موجودان مما جي وإنام بوجد فه  اإلشارة إىل أن اخلري

 .غري مدروس يف دلوت  أو لمي  أو جهاده

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ *

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

 : ﴾ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

، فهو خياطب بني (1)؛ ألهن  لهسوا قوم «با قوم»: هل  ليه  السالم م بقل لهسى 

يني ليتوراة تعصيًا كانو ، وقدليه  السالمإُسائهل الذبن ُأرسل إلهه  موسى  ا متعصِّ

ًقا ملا بني بدب ، أي ليه  السالممفرًطا، ولهسى  ًدا ملا سيق  من : جاء مصدِّ ًزا ومؤكِّ معزِّ

بنسخ شهئًا ؛ كتى بؤلِّف قيوهب  لىل القيول، وإن كان التصدبق ال بعني أن   م (2)التوراة

، ولهسى صية بني [51: آل لمران] ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ﴿: منها؛ وهلذا قال تعاىل

ما كان : كهنام ُسئل صىل ا هل ليه  وسي ، ولذا قال النييُّ ليهه  السالمموسى وحممد 

                                                           

« تفسري القرطيي»، و(818 -5/818)« املحرر الوجهز»، و(1/585)« الكشاف»: بنِّر( 1)

 (.41/411)« فتح اليهان يف مقاصد القرآن»، و(8/115)« تفسري النسفي»، و(42/28)

، (1/585) «افالكش»، و(9/684)« تفسري املاتربدي»، و(5/184)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 (.41/821)« روح املعاين»، و(2/419)« تفسري ابن كثري»، و(42/28)« تفسري القرطيي»و
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دعوُة أيب إبراهيَم، وُبرَشى عيسى، ورأت أمي أنه خرَج منها نوٌر »: بدء أمرك؟ قال

 (1)«قصوُر الشامأضاءت منه 

ارِّ : هي والبشارة اإلخيار باألمر السَّ
بمحمد  ليهه  السالمُل ، وقد برشَّ الرس(2)

، وقد ذكر تعاىل يف الكتاب الكرب  بشارة ليه  السالم، كتى موسى صىل ا هل ليه  وسي 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿: النيي ب  يف قول 

ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

، (3)إن احلق أقيل أو جتىلَّ من َسْهنَاء»: ولذلك جاء يف التوراة. [24: لمرانآل ] ﴾ۋ ۋ ۅ

جيل بمكة؛ : ؛ وَفاَران(5)، واستعين واستعىل يف َفاَران(4)ري بفيسطنيمن َسالِ وأرشق 

 .صىل ا هل ليه  وسي إشارة إىل بعثة النيي 

، وهو (6)«أن إبراهه  أسكن هاجر وإساملهل جيل َفاَران»: ويف التوراة أبًضا

 : (7)باالتفاق جيل بمكة املكرمة، ويف هذا بقول الشالر حممد إقيال يف قصهدت 

                                                           

، وابن (1499)، واليزار (8/686)« تاربخ املدبنة»، ولمر بن شيَّة يف (41451)أخرج  أمحد ( 1)

 . ريض ا هل لن من كدبث الِعرباض بن ساربة ( 611، 8/142)، واحلاك  (6111)كيان 

السيسية »: وبنِّر. ريض ا هل لن من كدبث أيب أمامة ( 88864)، وأمحد (4886)الطهاليس  رج وأخ

 (.4516)« الصحهحة

« تفسري ابن جزي»، و(411ص)« معج  الفروق اليغوبة»، و(8/811)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 (. 84/442)« التحربر والتنوبر»، و(4/81)

 .السالمه  ليوهو مكان نزول الوكي لىل موسى ( 3)

 .ليه  السالموهي جيال بهت املقدس التي ُبعث منها لهسى ابن مرب  ( 4)

لياموردي « ألالم النيوة»، و(1/429)« تفسري الثعييي»، و(5/88)« اليدء والتاربخ»: بنِّر( 5)

 . ، واملصادر اآلتهة(1/811)البن رجب « فتح الياري»، و(48/459)« تفسري القرطيي»، و(451ص)

اإللالم بام »، و(4/91)« الفصل يف امليل واألهواء والنحل»، و(5/88)« اليدء والتاربخ»: بنِّر( 6)

 .، واملصادر السابقة(865ص)« يف دبن النصارى من الفساد واألوهام

 (. 4/92)« دبوان حممد إقيال»: بنِّر( 7)
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هَْب َلْهٍد كنَت فه  َمناَرنا
 فيََعثَْت نوَر احلقِّ ِمْن َفارانِ ***  با طِ

 وَسَقهْتَه  راًكا بغري ِدَنانِ ***  وأُْسَت فه  العاشقنَي بَيْمحةٍ 

ِد الـ ب النريانِ ***  أكرقَت فه  قيوهَب  بتوقُّ  إبمـان ال بِتََيهُّ

َظ من ***   م نيَق نحن وال القيوُب كأهنا  ُدَخانِ نار اهلََوى ب م حَتْ

اإلشارة إىل الناموس : وجاءت اليشارة يف إنجهل َمتَّى، وإنجهل ُبوَكنَّا، ومنها 

، وأن  اخلات ، وليارات  بعضها رصبح باس  النيي ليه  السالمبعد موسى  الذي بأيت

، وهي هنا كيمة ال «وادي اليكاء»، وبعضها تشري إىل «حممد»: صىل ا هل ليه  وسي 

دل لىل أهنا اس  ، وقد ُكتيت باحلروف الكيرية، مما ب«الَيَكا»: ، وإنام تعني«لُيكاءا»تعني 

وادي مكة، وهذا موجود يف األناجهل : لي ؛ إشارة إىل مكة، فهنا حتربف الس  الوادي

واصهه  بكتامن األمر، وبوجد منه  املنصفون املتداولة الهوم بني أبدي الناس مع ت

صىل  لن اإلشارات الكثرية التي لهس فهها ترصبح باسم  الذبن بعرتفون بذلك، فضاًل 

 .ا هل ليه  وسي 

، وهو صهغة ميالغة من صىل ا هل ليه  وسي ن أسامء النيي م ﴾ٹٹ﴿و

؛ وهلذا (1)ا ليحمد، وهو أكثر الناس استحقاقً لز وجلاحلمد، فهو أكثر الناس محًدا لرب  

 . (2)، والعاقباملاكي، واحلارش: أمحد، وحممد، وكذلك: من أسامئ 

وبعض العيامء أوصل أسامءه الرشبفة إىل تسعة وتسعني اساًم، وبعضه  أوصيها 

 .(3)ة اس ، وبعضها ألقاب أو صفات، كام ذكره ابن القه ، وغريهمئإىل ثالث

                                                           

« الرازيتفسري »، و(2/419)« تفسري اليغوي»، و(1/898)ليواكدي « التفسري الوسهط»: بنِّر( 1)

 (.49/58)« اليياب يف ليوم الكتاب»، و(414ص)« جالء األفهام»، و(89/582)

 (.8851)« صحهح مسي »، و(1296، 8588)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 2)

، (8/41)« تاربخ دمشق»، و(4/882)« الشفا»، و(41/821)« لارضة األكوذي»: بنِّر( 3)

« اليدابة والنهابة»، و(818 -414ص)« هامء األفجال»، و(4/88)« هتذبب األسامء واليغات»و
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هل مرجع الضمري يف : ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿

 ؟ صىل ا هل ليه  وسي ، أم إىل حممد ليه  السالمهذا الفعل إىل لهسى 

 ؟ ل الذين قالوا هذا القول العظيم هم قوم النصارى، أم هم مرشكو العربهو

ز هذا قول  سيحان  ٱ ٻ ٻ ﴿: جاءت اآلبة هبذا ميهاًم لتشمل األمربن، وبعزِّ

ٱ ٻ ﴿: ، وقال[58: الذاربات] ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

 .[88: الزخرف] ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ﴿ *

  :﴾ڇ ڇ ڍ ڍ

كفار العرب الذبن : وُيتمل أن يكون املقصودال أكد أشدُّ ظياًم من هذا، : أي

ُبوا وكي ا هل سيحان  ، وه  [94: األنعام] ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ﴿: ، وقالوا(1)كذَّ

 .ُبْدَلون إىل اإلسالم

، وأن  يف قوم أوَّل  ؛ وذلك لسهاق اآلبة (2)أهل الكتاب: أن املقصود واألقرب

إهن  افرتوا لىل ا هل الكذب؛ ألهن  أهل :   األقرب أن بقال لنه هنأل: وثاني الهسى، 

كتاب، ومتكنه  من الكتاب جيعيه  ُياولون أن بيتمسوا من كتاهب  ما بدفعون ب  

                                                                                                                                                    

، (4/28)« كوثر املعاين»، و(8/868)« تنوبر احلوالك»، و(6/552)« فتح الياري»، و(8/858)

 (.854ص)« معج  املناهي اليفِّهة»و

تفسري »، و(44/1111)« اهلدابة إىل بيوغ النهابة»، و(88/641)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

« التحربر والتنوبر»، و(42/21)« تفسري القرطيي»، و(5/818)« ملحرر الوجهزا»، و(5/581)« املاوردي

(82/422.) 

التفسري »، و(455ص)« غابة األماين يف تفسري الكالم الرباين»، و(1/812)« زاد املسري»: بنِّر( 2)

 . ، واملصادر السابقة(5/116)« القرآين ليقرآن
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ُبوا برسالة حممد  ، وبردُّون ب  الصواب، وخيدلون ب  َدمْهاء الناس، ولذا كذَّ صىل احلقَّ

 .هبان باموه  ُبدلون إىل اإل ا هل ليه  وسي 

وَخْت  اآلبة هبذا مناسب؛ ألهن  َبَيُغوا يف : ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿

ُفوا الدبن  الِّي  مييغ ؛ إذ ظيموا لقول الناس وكالوا بهنه  وبني اإلبامن واهلدى، وَكرَّ

الساموي، وأدخيوا ليه  املفاهه  الفيسفهة الفاسدة املتناقضة، وجتاهيوا تعيهامت الكتب 

 .احلقهقهةاملقدسة 

ڈ ژ ڎ ڈ  ڌ ڌ ڎ﴿ *

 :﴾ژ ڑ ڑ ک ک

، (1)الالم هنا ليتوكهد: ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿

ے ﴿وهل يشء ألِّ  من نور ا هل؟ ! وأي يشء بربدون إطفاءه؟ إن  نور ا هل

، فمن نور ا هل سيحان  ما خيق  من األنوار يف [85: النور] ﴾ے ۓ ۓ ڭڭ

مثري  الكون، كالشمس والقمر، وَمن ذا الذي بستطهع أن بطفئ نور الشمس؟ إن  ألمر

فإذا كان هذا نور الشمس، فكهف بنور ! بأفواهه .. ليسخربة، وبامذا ُياولون إطفاءه

 ! ؟احلقِّ ونور الوكي ونور اإلبامن

ل منذ أن بعث ا هلُ نيهَّ  حممًدا  إىل بومنا هذا ك  من املكائد  صىل ا هل ليه  وسي وتأمَّ

فام زاده ذلك إال انتشاًرا واملؤامرات والعداوات لادى هبا الكفار أمجعون اإلسالم، 

 .وقوًة وظهوًرا، فاحلمد  هل ربِّ العاملني

غيية هو نور تام كامل وسهِّل كذلك، وفهها معنى الف ﴾ڈ ژ ژ﴿

انهة لييعثة املحمدبة وال  .بدَّ  والنرص وحتقهق املقاصد الربَّ

                                                           

، (2/811)« تفسري أيب السعود»، و(89/589) «الرازيتفسري »، و(1/585)« الكشاف»: بنِّر( 1)

 (. 82/491)« التحربر والتنوبر»و
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وكأن احلدبث هنا لن أهل الكتاب من الههود : ﴾ڑ ڑ ک﴿

كوالنصارى، فالغالب أهن  ُبو  .(1)صفون بالكفر، يف كني وصف غريه  بالرشِّ

ڳ  گ گ گ گ ک ک﴿ *

 : ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ڳ ڳ ڳ

 .اإلسالم: ودين احلقِّ القرآن، : اهُلدى

سيحان  ، فأرسي  ا هل (2)العمل الصالح: ودين احلقِّ العي  النافع، : اهُلدى: وقيل

 .بالعي  والعمل

لهعيه  وبنرصه لىل : أي: ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ﴿

 .ولو كرهوا ظهور اإلسالم دبان،سائر األ

 : والظُّهور له معنيان

ظهور القوة واحلجة، واليهان واليالغة، والرسالة والدلوة، والرتبهة : األول

 ٌ والتعيه ، وهذا بنيِّ
(3). 

ق قدر كيري من ؛ لكن ال بيزم من هذا (4)ظهور الغيية والسيطان: والثاين ، وقد حتقَّ

ق بكامل  يف ك ل وقت؛ ألن هذا خالف مقتىض احلكمة واالبتالء، الولد أن بتحقَّ

مقتىض السنة اإلهلهة يف ابتالء بعض الناس بيعض، وأن الدهر ُدَول، وأن وخالف 

                                                           

« التحربر والتنوبر»، و(8/111)« تفسري السمرقندي»، و(1/846)« تفسري مقاتل»: بنِّر( 1)

(82/494 .) 

« تفسري السعدي»، و(2/158)« تفسري القاسمي»، و(1/818)« تفسري ابن كثري»: بنِّر( 2)

 .ر السابقة واآلتهةواملصاد، (259ص)

 (. 41/11)« اليياب يف ليوم الكتاب»، و(46/88)« تفسري الرازي»: بنِّر( 3)

« تفسري السعدي»، و(499ص)« التفسري القه »، و(42/26)« تفسري القرطيي»: بنِّر( 4)

 .، واملصادر السابقة(259ص)



148 
 

النرص واهلزبمة، والقوة والضعف، والكثرة والقية؛ بل والتمدن واحلضارة، والتخيُّف 

بالعمل  واجلهل تنتقل وتتأثر بِّروف ومعطهات كثرية، وأن ا هل امتحن الناس

وا بأن بروا والتخطهط والدأب لهحصيوا لىل النتائج، وتولد طوا أو قرصَّ ه  إن ه  فرَّ

 .لاقية ذلك لهاًنا

ز ليمسيمني لتحقهق ، ومعنى أن  سهِّهره لىل الدبن كي  : وهذا الولد اإلهلي حمف 

أن األدبان املشار إلهها ستكون موجودة ولن تندرس؛ بل ستيقى، ولكن سهِّهر 

ُره  ا هل تعاىل من ليهها بالقوة وبالغيية وباحلجة، وهذا بواسطة َمن ُبساإلسالم  خِّ

املؤمنني، ففه  كفز ليمؤمنني أن بيذلوا جهده  يف الدلوة إىل ا هل تعاىل، ويف التأثري لىل 

 .الناس

وك  بشعر املرء باألََسى يف هذا العرص أن   م بكن املسيمون لىل مستوى املسؤولهة 

يف قوهل  وال يف ، ويف إظهار صور قوت  وبالغت ، وإلجازه وتأثريه، ال يف إظهار دبنه 

فعيه ، فعىل صعهد السيوك واملامرسة والواقع االجتاملي جتد يف املجتمعات اإلسالمهة 

ألواًنا من الضعف واخليل األخالقي، ونقًصا يف االنضياط والذوق، ربام َتُفوقه  كثرٌي 

أسيموا من الغربهني إذا جاؤوا إىل اليالد العربهة  من أم  األرض، كتى إن بعض الذبن

 .اإلسالمهة محدوا ا هل أهن  أسيموا قيل أن بروا واقع املسيمني يف بالده و

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿ *

 : ﴾ہ ھ

هت  التجارة لن اجلهاد يف سيهل  كأن  ذكر التجارة هنا؛ ألن بعض املسيمني صدَّ

 .قى واألربح؛ وهو اإلبامن واجلهادا هل، فذكر تعاىل هل  األفضل واألب
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أنت  : وكأن  بقول.. ﴾ڻ﴿واستخدم أسيوب العرض واالستفهام بـ

ما هو خري لك   تيحثون لن األرباح الطائية، وهذا ا هل بعرض ليهك  أن برشدك  إىل

 .إن كنت  تعيمون

ويف ذلك إشارة إىل أن كثرًيا من : ﴾ہ ہ ہ ہ﴿

لعذاب األله  بوم القهامة؛ فإن من الناس َمن بكون التجارات الدنهوبة تكون سيًيا يف ا

 .اًل ليه ، وشغاًل ل  لن الفرائض وطالة ا هلمال  لذاًبا ووبا

ريه  أهن  بأكيون أموال الناس وكام ذكر ا هل تعاىل لن لدد من أهل الكتاب وغ

بالياطل وبصدون لن سيهل ا هل وبكنزون الذهب والفضة وال بنفقوهنا يف سيهل ا هل؛ 

أشار ليهه  رهب  الذي ُييه  بالتجارة الرابحة الطهية املياركة التي ُتنجي من العذاب ف

 .ورسول  األله ؛ وهي اإلبامن با هل

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ﴿ *

 :﴾ۆ ۆ ۈ ۈ

، وال بصيح لمل إال باإلبامن با هل ورسول  ﴾ھ ھ ھ﴿

 .صىل ا هل ليه  وسي 

  يف جماالت اخلري ، فاجلهاد باملال برصف﴾ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ﴿

 .اكيه

م املال؛  ألن  أول مرصف وقت التجههز، وأن ب  قِوام األنفس ومحابتها، وقدَّ

ت  يف ذلك الزمانلنفاست  و  . ولعزَّ

 .(1)ليرتقِّي من األدنى إىل األلىل :وقيل

                                                           

روح »، و(1/812) يالرشبهنليخطهب « الرساج املنري»، و(2/458)« تفسري القرطيي»: بنِّر( 1)

 (. 5/112)« التفسري القرآين ليقرآن»، و(9/516)« اليهان
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، باجلهاد األلِّ  لز وجلأن بيذل اإلنسان نفس  يف ذات ا هل : هو واجلهاد بالنفس

، لز وجلألوان بذل النفس يف ذات ا هل  ية األلداء، أو بام دون ذلك منالذي هو مقات

والسابقون من  صىل ا هل ليه  وسي وألوان الكرم واجلود التي كان ليهها النيي 

ل العنت واألذى يف سيهل ا هل بصرب وطهب نفس واكتساب،  أصحاب ، ومن ذلك حتمُّ

 احلق؟ ملاذا  م بدفع ا هل لني؟كهف بصهيني هذا وأنا معي : دون أن بقول اإلنسان

 .متشاغيون ب  خري لك  مما أنت : يأ ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴿

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائائ ەئ ەئ وئ ﴿: والدلهل لىل أن  خري لك  نتهجة ذلك *

 : ﴾وئ

وكأن  ذكر املساكن واجلنات إشارة إىل أن كثرًيا من الناس حترمه  ألامل اخلري 

س واإلكسان إىل اخليق من االشتغال بالتجارة، أو من والدلوة واجلهاد وخدمة النا

ه  بميكون بهوًتا مرفَّهة طول املكث واليقاء يف بهوهت  ومساكنه ، يف كني أن غري

الرتف ، أو من بعض ، أو  م بستقر هب  مقام بني أهيهه  مجهية، فاملؤمنون ُكرموا من هذا 

الح، وما برتتب لىل معاناة بسيب تيعات العمل والدلوة والتعيه  واإلكسان واإلص

ضوا بسعادة  ذلك من السفر والغربة واحليس واالنشغال بأكوال الناس، لكنه  ُلوِّ

 .صدوره ، وبالعطاء الذي جيدون  مضالًفا بوم القهامة

 :﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئۇئ ۇئ﴿ *

 .يشء مما ُجييت النفوس لىل حميت ، والنفس ُمولعة بحبِّ العاجل: يأ ﴾ۇئ ۇئۆئ﴿
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فتح بالد : وقيل. فتح مكة: قيل: ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ﴿؟ إهنا األخرى الِعَدةُ فام هذه 

 . (1)فارس والروم

نزلت  -وا هل ألي  -واليفظ شامل لذلك كي ، ومن أول  فتح مكة؛ ألن السورة

 صىل ا هل ليه  وسي قيل فتح مكة بسنة أو سنتني؛ فتحقق بدء النرص والفتح يف كهات  

 .تهَّة العِّهمةووضع األساس هلذه الدولة الف بدبنونة اجلزبرة العربهة ل ،

لام، وهكذا بمكن أن بكون كام يف  فهو« النرص»بأن  قربب، أما « الفتح»ووصف 

، فهكون مؤذًنا بفتح مكة، وُيتمل أن «﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿سورة »

ق قيل موت  « الفتح»بكون  ، أما النرص فام صىل ا هل ليه  وسي فتح مكة، وهو قربب حتقَّ

 .إلسالمهةذلك من انتصارات الدولة اجرى بعد 

العرب، وفتح مكة، والنرص، وهذا من إلجاز القرآن، فإن إسالم : ﴾ىئ ىئ﴿

 .ودخول الناس يف دبن ا هل أفواًجا كي  من الغهب الذي وقع، كام أخرب ب  سيحان 

ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جتحت خت مت ىت يت جثمث ىث يث حج مج جح مح جخحخ مخ جس حس خس مس حص مص ﴿ *

 :﴾ڳ

نداء دلوة رصُية ليمؤمنني من هذه األمة أن جيعيوا شعاره  نرصة ا هل، ال هذا

بنرصة دبن  ورشبعت  وأمت ، ولهس نرصة شخص أو طائفة أو مجالة أو أُسة أو دولة أو 

 ...نِْحية

ره  بقول لهسى   .﴾مب ىب يب جتحت خت مت ىت يت جثمث﴿: ليحواربني ليه  السالمث  ذكَّ

 . (1)، وكانوا اثني لرش رجاًل سالمليه  الأصحاب لهسى : ه  واحلواريون

                                                           

« زاد املسري»، و(1/581)« الكشاف»، و(1/898)ليواكدي « التفسري اليسهط»و: بنِّر( 1)

« اليياب يف ليوم الكتاب»، و(42/29)« تفسري القرطيي»، و(89/588)« تفسري الرازي»، و(1/819)

(49/61 .) 
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احلََور؛ وهو شدة اليهاض، وقد كانوا : هي لربهة، من: وقيل. (2)والكيمة كيشهة

بتواصون بااللتناء بنِّافة  ريض ا هل لنه ، وكان الصحابة (3)شدبدي بهاض الثهاب

بعجي  من القارئ والطالب أن بكون كسن الثهاب،  ريض ا هل لن الثهاب، وكان لمر 

 . (4)ب الرائحةطه

َمن الذبن سوف بكونون : قال هل  ولغريه  هذا القول ليه  السالمولهسى 

 أنصاًرا يل يف طربقي إىل ا هل ويف سعهي إىل نرصة ا هل وإقامة دبن ؟

 .إىل ذلك ليه  السالم، وأجابوا لهسى ﴾خت مت ىت يت جثمث ﴿

؟ ﴾جتحتيب  مب ىب﴿: قال ليه  السالموبيحظ هنا اختالف الصهغة والرتكهب، فعهسى 

فأضاف النرصة إله ، لكنها لهست نرصًة لشخص ؛ ألن  فالن، ولكن ألن  بدلوه  إىل 

ا هل، والفارق واضح بني الصهغتني؛ فالصهغة العهسوبة تناسب بني إُسائهل، بل النخية 

احلواربني، والذبن التزموا بالنرصة، ومع ذلك وجد من بعضه  الرتدد : املختارة منه 

 .والتساؤل

صهغة تناسب بعثة لهسى إلهه  خاصة يف زمان حمدود، فكان وجود تيك الأو أن 

النيي بهنه  من أه  ضامنات االستمرار لىل احلق ولدم النكوص، وكأن احلواربني 

                                                                                                                                                    

، (42/29)« تفسري القرطيي»، و(1/582)« الكشاف»، و(5/182)« فسري السمعاينت»: بنِّر( 1)

 (.82/814)« التحربر والتنوبر»و

« إلراب القرآن وبهان »، و(82/814)، (8/855)« التحربر والتنوبر»: بنِّر. َنَيطهَّة: وقهل( 2)

 . ، واملصادر السابقة واآلتهة(4/541)

« تفسري السمرقندي»، و(5/461)ليزجاج « معاين القرآن»و ،(5/118)« تفسري الطربي»: بنِّر( 3)

« الكشاف»، و(5/822)ليواكدي « التفسري اليسهط»، و(1/829)« تفسري ابن أيب زمنني»، و(8/115)

(1/582). 

 (. 6/882)« كيهة األولهاء»، و(5/4881)« املوطأ»: بنِّر( 4)
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ا ودبمومًة لىل النرصة أكثر مما يف مكنته  أ ﴾ىت يت جثمث﴿: بقوهل  ظهروا جترًدا تاما

 .وطاقته ، وا هل ألي 

ي بقوم وجودها أصاًل لىل االرتياط بمنهج ا هل مة الت، فيهذه األ﴾ی جئ حئ﴿أما 

بهنه  أم  م بوجد، فهي أمة خامتة  صىل ا هل ليه  وسي وكده، سواًء وجد الرسول 

ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿: ولهست مؤقتة، وهلذا ُخوطيت بمثل قول  سيحان 

 ﴾ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ

 .[411: آل لمران]

خاصًة حمصورًة يف فربق أو قيهل أو تكن  م  صىل ا هل ليه  وسي كام أن دلوت  

جنس، بل هي دلوة ليعاملني، ولذا فاإلبامن واجلهاد ماضهان إىل قهام السالة، كام يف 

صىل ا هل وقول  . (1)«َّل هجرَة بعد الفتح، ولكن جهاٌد ونيَّةٌ »: صىل ا هل ليه  وسي قول  

: قيامةيها اخلرُي إىل يوم الاخليُل معقوٌد يف نواص»: يف احلدبث اآلخر أبًضا ليه  وسي 

 .(2)«األجُر واملغنمُ 

هم َمن خذهلم، »: ومثي  كدبث ، َّل يرضُّ َّل تزاُل طائفٌة من أمتي ظاهريَن عىل احلقِّ

 .واألكادبث يف هذا املعنى كثرية. (3)«حتى يأيَت أمُر اهلل وهم كذلَك 

                                                           

 .ريض ا هل لنهام ابن لياس من كدبث( 4858)، ومسي  (8128، 4281)أخرج  اليخاري ( 1)

 .ريض ا هل لنها من كدبث لائشة( 4261)وأخرج  مسي  

من كدبث ابن لمر ولروة بن ( 4218، 4214)، ومسي  (8251، 8219)أخرج  اليخاري ( 2)

 .ريض ا هل لنهام اجلعد اليارقي

 .ريض ا هل لن  من كدبث َجِربر( 4218)وأخرج  مسي  

كتاب اإلمارة،  -415، 4181/411)، ومسي  (1844، 8614، 8611)اري أخرج  اليخ( 3)

 .ريض ا هل لنهام من كدبث معاوبة واملغرية( 4984

 .ريض ا هل لنهام من كدبث ثوبان وجابر( 4988، 4981)وأخرج  مسي  
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صىل ا هل الرسول  أن تربط نرصهتا با هل ال بغريه، لياًم بأن نرصة لذا ُنودبت األمة

هي نرصة  هل، ونرصة ليمؤمنني كذلك، ولكن امليمح امله  هو لدم ربط  ليه  وسي 

النرصة بوضع معني، بل هي نرصة باقهة ما بقي اليهل والنهار، وأن  يف كال القوة 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿لذلة، ووالضعف والغنى والفقر والكثرة والقية والعزة وا

 .﴾ۈ

قون هذا اليقب الرشبف ن هؤالء األئمة إنام بستحولكل قوم أئمة وسادة، ولك

وا ُكرموا من ، واستيدل  طوا أو قرصَّ بالتزامه  املنهج وصدقه  مع ا هل ورسول ، فإذا فرَّ

هب  غريه ، وهذا ال ُيدث إال يف أمة والهة بقِّة كهة، ال تيني دبنها لىل التقيهد 

هي واهلدى والنص والدلهل، ف نام تيني دبنها لىل العي والتيعهة واهلوى األلمى، وإ

لهست قطهًعا ُبساق دون ولي ال بدري من أمره شهًئا إال الثقة العمهاء بَمن بنعق ب ، كال 

إهنا األمة التي ُنودبت بأن تنرص ا هل وكده، ونرصهتا مَلن دون  إنام هي مرشوطة بأن 

أن ُبتَّيعوا أو ُبقتدى لنرصة  م بكونوا جدبربن ببكونوا من أنصار ا هل، فمتى أخيُّوا هبذه ا

 . هب

ر قانون االنتصار الراسخ العِّه ، أبرز فه  هذا املعنى بقول  : إن ا هل تعاىل كني قرَّ

 .﴾چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿

لى نرصة ا هل ونرصة دبن ، وأن  ما قام  وكل أكد من فرد أو مجالة أو كزب قد بدَّ

ن تحدبد َمن ه  الذبن بنرصولك كان التعقهب الرباين لبذلك طمًعا وال منافسة، ولذ

لون؟  ا هل؟ هل ه  املدَّ

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿ كال، إهن 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ 

 .﴾گ گ ڳ
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وأنت تيحظ جهًدا أن ا هل تعاىل ألطاه  صفات ال تيني إال يف املستقيل 

ٍع بنكث ولده وبتخىلَّ و ﴾...ڌ ڎ ڎ ڈ﴿ ك  من مدَّ

 .دنهاهلن لهده وبنهمك يف 

جلمهية، وبرسمون املستقيل بربشة مع األكالم الوردبة اإن الكثريبن بنساقون 

ميدلة خهالهة خالهة من املآخذ، لكن كني بصيح هذا املستقيل واقًعا مشهوًدا، ولهس 

ُكياًم منشوًدا، تتغري املعا م وختتيف القيوب وتتحرك املطامع، وبصيح اجلمع شتهًتا، 

 .وتيدأ التُّه 

تون الزكاة، دون أهن  سهقهمون الصالة وبؤهغة  م ُتربط لنرص بالذبن بعإن الص

نوا يف األرض أقاموا الصالة وآتوا  لكن بالذبن لي  ا هل من كاهل  املستقييل أهن  إن ُمكِّ

 .الزكاة وأمروا باملعروف وهنوا لن املنكر

أبده  : ﴾مخ جس حس خس مس﴿ ،(1)، بعضه  آمن بعهسى، وبعضه  كفر﴾ىث يث حج مج جح مح جخحخ﴿

 .(2)ظاهربن باحلجة منصوربن: ﴾حص مص﴿قدر، باحلجة، وبالتوفهق، وبال

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿هذا متناسب مع اإلشارة إىل ظهور اإلسالم، 

، ومتناسب مع قول  سيحان  يف ﴾ڀ ٺ ٺ﴿، ﴾ڤ ڦ

، فهو أظهر أولهاءه ونرصه  وأبَّده  ولو كانوا ﴾ہ ہ ھ﴿: أول السورة

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿قيهاًل، و

 .[819: اليقرة] ﴾ڑڑ ک ک ک ک

   

                                                           

تفسري ابن »، و(44/1112)« اهلدابة إىل بيوغ النهابة»، و(88/688)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 (. 5/866)« تح القدبرف»، و(2/441)« كثري

 (.82/818)« التحربر والتنوبر»، و(8/115)« تفسري السمرقندي»: بنِّر( 2)
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* 

، ويف (1)«السنن»، كام يف كتب التفسري، واملصاكف، و«سورة اجُلُمعة»: اسمها

 . (2)صىل ا هل ليه  وسي اآلثار املرفولة إىل النيي 

هها، وهو اسٌ  ليهوم السابع من أبام ف ﴾پ﴿: وقوع لفظ: ووجه تسميتها

 .األسيوع يف اإلسالم

 .(3)آبة باتفاق ليامء العدِّ لرشة إكدى   *

 .(4)باتفاق ليامء التفسري  *

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ *

 : ﴾ڀ ڀ ڀ

                                                           

« جامع الرتمذي»، و(8/518)لألخفش « معاين القرآن»، و(659ص)« تفسري جماهد»: بنِّر( 1)

« ستدركامل»، و(88/685)« تفسري الطربي»، و(41/811)لينسائي « السنن الكربى»و، (5/148)

« التحربر والتنوبر»، و(41/821)« روح املعاين»، و(42/94)« تفسري القرطيي»، و(8/121)

(82/811.) 

 (.219)« صحهح مسي »، و(1291)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 2)

، (841ص)« فنون األفنان يف لهون ليوم القرآن»، و(816ص)« اليهان يف لدِّ آي القرآن»: بنِّر( 3)

 (.82/815)« التحربر والتنوبر»، و(41/821)« روح املعاين»، و(819ص)« امل اإلقراءمجال القراء وك»و

« بصائر ذوي التمههز»، و(42/94)« تفسري القرطيي»، و(1/821)« زاد املسري»: بنِّر( 4)

التحربر »، و(4/54)« اإلتقان»، و(8/28)« مصالد النِّر لإلرشاف لىل مقاصد السور»، و(4/161)

اوُككي أهنا (. 82/815)« والتنوبر  .مكهة، وهو قول ضعهف جدا
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استفتحها بالتسيهح الدال لىل أن الكون كي  خاضع لعيودبة  هل، وأن الذي بقع 

 .(1)من  املخالفة والتمرد ه  بعض اإلنس واجلنِّ 

ه الكامل الذي ال بعرتب   :﴾ڀ﴿ املالك اخلالق املدبِّر،: يأ ﴾پ﴿ املنزَّ

 بشاء،الذي ل  العزة، والذي بمنح العزة ملَن : ﴾ڀ﴿ نقص وال لهب،

لذي بضع األمور يف نصاهبا، واملحك  املتِقن ملا خييق، واحلكه  يف رشل  ا ﴾ڀ﴿

 .صىل ا هل ليه  وسي ، ولذا ذكر بعدها بعثة حممد (2)وأمره وهنه  ووكه 

ٹ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿ *

 :﴾ڄ ڄٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

وهذا من مقتىض امليك؛ كهث : ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿

التنى بعياده، و م هيميه  وبرتكه  ُسدى، وإنام أرسل إلهه  رساًل، وأنزل إلهه  كتيًا، 

ه لام ال معنى ل ، وهو مقتىض العزة، كهث سهنرص رسي   ْوِسهة والتنزُّ ومن مقتىض الُقدُّ

ر بقوم األشهاد، وهو مقتىض احلكمة فهام رشع هل وأولهاءه يف الدنها، وبوم  ، وفهام قدَّ

 .وقىض

                                                           

 .«سورة التغابن»، وما سهأيت يف أول «سورة احلدبد»بنِّر ما تقدم يف أول ( 1)

ليزجاجي « اشتقاق أسامء ا هل»، و(58، 88، 81ص)ليزجاج « تفسري أسامء ا هل احلسنى»: بنِّر( 2)

ليسعدي « نىتفسري أسامء ا هل احلس»و، (2/445)« تفسري ابن كثري»، و(881، 841، 61، 18ص)

 (.491، 21، 14ص)« مع ا هل»، و(812، 426ص)
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يُّون ؛ وهو الذي ال بقرأ وال بكتب: مجع واألُمِّ ي  ُأمِّ
، وُتطيق لىل العرب من (1)

هِّني، وهذا نيي : كهث اجلمية، كتى لو كان فهه  َمن بقرأ، فإهن  بسمون أمة األُمِّ

هِّني، ملا غيب ليهه  من لدم   .القراءة والكتابةاألُمِّ

بكن اتفاًقا، وإنام اصطفاء وابتالء، وحلكمة أرادها ووقوع اليعثة يف العرب  م 

سيحان ، مع أن يف األرض بوم ذاك أم  هلا سهادهتا وكضارهتا وليومها وفيسفتها 

وسيطاهنا؛ كالرومان، والفرس، والهونان، والصهنهني، وغريه ، ولكن اختار ا هل 

 .وأجدر األم  بحمل الرسالة آنذاكالعرب؛ ألهن  أخيق 

معنى هذا أهن  َكَمَية، كال؛ بل فهه  لهوب، ويف غريه  من األم  ولهس 

خصائص بفوقون فهها العرب؛ لكن من كهث جمموع الصفات، فالعرب أخيق من 

غريه  بحمل الرسالة، فقد كانت فهه  أخالق لِّهمة؛ كالكرم، والشجالة، 

ان لدهي  من ارة املادبة، و م بغيب ليهه  الرتف، فكوالصدق، و م تفسده  آثار احلض

 .االستعداد الذايت والنفيس الفردي واجلاملي ما لهس لغريه 

هِّني هذا وصف ليواقع، فقد كانت بعثت  فهه ، ولهس يف  وكون  ميعوًثا يف األُمِّ

نت النص أن  هل ، فهو ميعوث فهه  ومن بهنه ؛ ولكن  ميعوث إىل الناس كافَّة، وإن كا

هِّني ألِّ ؛ ألن الر  . سول منه ، والكتاب بيغته ، واحلجة ليهه  ألِّ مسؤولهة األُمِّ

هاا، ال بقرأ وال بكتب؛ وهلذا ملا جاءه املَيك وقال صىل ا هل ليه  وسي وكان  : ُأمِّ

ڌ ڌ ڎ ﴿: لز وجلوقال ا هل . (2)ما أنا بقارئ: قال. ﴾ھ﴿

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک 

                                                           

اإلفصاح لن »، و«أ م م»( 8/121)« املحهط يف اليغة»، و(8/4851)« تفسري الشافعي»: بنِّر( 1)

« الدر املصون يف ليوم الكتاب املكنون»، و(81/582)« تفسري الرازي»، و(1/12)« معاين الصحاح

 (.82/812)« التحربر والتنوبر»، و(9/548)« روح اليهان»، و(4/115)

 (.461)« صحهح مسي »، و(8)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 2)
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ذا أدلى إىل أن تتحقق فه  اليشارة وه، [12: العنكيوت] ﴾ک ک گ

، فهي تتحقق هبذه الصفة،  يِّ التي َبرشَّ هبا الرسل واألنيهاء السابقون بيعثة النيي األُمِّ

وهو أدلى إىل أن بتقيل العرب من  وبستجهيوا ل  وبتجمعوا كول ؛ ألن  رسول منه ، 

ى هذا العي  من  واِّن؛ لئاًل برتاب امليطيون، أو بصىل ا هل ليه  وسي وهو نيهه   أن  تيقَّ

يُّ الذي ليَّ  اليرشبة كيها، واستفتح نيوت  بـ ، ﴾ھ﴿أكد أو قرأه يف الكتب؛ فهو األُمِّ

 .وجاء بالكتاب العِّه ، وأنشأ ألِّ  كضارة لىل وج  األرض

، وبدأ بالتالوة؛ ألهنا أول مراكل املقصد األول وهذا هو: ﴾ٿ ٹ ٹ﴿

: ، ومعناها﴾ھ﴿: قول  تعاىل وسي  ليه  صىل ا هلالعي ، وأول ما ُخوطب ب  

هت قراءة [15: العنكيوت] ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴿: ، كام قال سيحان (1)اْتُل  ، ولذا ُسمِّ

فالتالوة، وإن كانت . [484: اليقرة] ﴾ڃ ڃ ڃ﴿: تالوة، كام قال تعاىل: القرآن

  .أوىل املراكل، إال أهنا مشعرة بام بعدها من املتابعة والتأيسِّ واإِلذلان

 .(2)آبات ا هل، أو آبات القرآن: هي واآليات

، وهو مقصد (3)وهو تزكهة القيوب: املقصد الثاين وهذا هو: ﴾ٹ﴿

لِّه ؛ ألن مدار النجاح والفالح لىل صالح القيوب واستعدادها لتيقي الوكي 

وقيول  واإلبامن ب ، وما برتتب لىل ذلك من كسن التنسك والعيادة، والصية با هل التي 

ر أو  اخلشهة والتقوى واخليق الكرب ، والعي  الرشلي لهس املقصود ب  التكثُّ هي ُِسُّ 

 :ليه  السالماملياهاة أو املفاخرة، وإنام تزكهة النفوس، وهذه دلوة إبراهه  

                                                           

ليواكدي « الوجهز»، و(1/841)« تفسري املاتربدي»، و(42/111)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

سورة »سهأيت يف ، وما (1/881)« اليحر املحهط يف التفسري»، و(2/868)« تفسري القرطيي»، و(824ص)

 .«العيق

 (.81/582)« تفسري الرازي»: بنِّر( 2)

 (.5/862)« فتح القدبر»، و(42/98)« تفسري القرطيي»، و(6/6)« تفسري املاوردي»: بنِّر( 3)
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قت بيعثة حممد [489: اليقرة] ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿ صىل ا هل ، والتي حتقَّ

 . ليه  وسي 

دلهل لىل أن تصحهح املعرفة وتصحهح وذكر التزكهة التي هي أثر لن العي ؛ 

تصحهح السيوك، فالتزكهة أثر لن املعرفة أسيق من ( لادات التفكري)فكر وضيط ال

 .الصحهحة والفكر السيه ، فالعقل أواًل، والقيب ثانًها

يٌّ ُبعيِّ  ب ﴾ڤ﴿، واملقصد الثالثوهذا هو : ﴾ٹ ڤ﴿ قتيض الكتابة، فهو ُأمِّ

 : (2)الشالر، ولذا قال (1)الناس الكتابة

ِم ِ وَأنَت ***  َأخوَك لهسى َدلا َمهْتًا َفقاَم ل   َأكهَهَت َأجهااًل ِمَن الرِّ

)«طلُب العلم فريضٌة عىل كلِّ مسلم»: صىل ا هل ليه  وسي وهلذا ُروي لن  
3) .

 .ذكًرا كان أو أنثى: بعني

 والكتابة أصيحت جزًءا من رضورة الرشبعة يف مسائل وأككام كثرية، كام يف

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ﴿: اليهوع مثاًل 

، و م بعيِّمه  الكتابة باخلط أو بالقي  فحسب، [828: اليقرة] ﴾ڀ ٺ ٺٺ

 . بل ليَّمه  ما هو أوسع من ذلك؛ إذ فتح مداركه  ليمعرفة ولالطالع ولييحث

دٍ   ***  با طالِيي ِليَ  النَيِيِّ حُمَمَّ
ِ
 ما َأنتُُ  َوِسواُكُ  بَِسواء

 ***  ِ  َأقالُمُك ا جَتري بِ فِمداُد م
ِ
 (4)أزكى وأفضُل ِمن َدِم الُشَهداء

                                                           

 (.5/862)« فتح القدبر»، و(42/98)« تفسري القرطيي»، و(5/184)« تفسري السمعاين»: بنِّر( 1)

 (.4/814)« الشوقهات»: بنِّر( 2)

: «سورة العيق»، وسهأيت خترجي  يف ريض ا هل لن ، وغريه من كدبث أنس (881)أخرج  ابن ماج  ( 3)

 .﴾ۀچ چ چ ڇ ڇ ﴿

« األربعني الطائهة»منسوًبا إىل ابن ُدربد، و( 4/454)« جامع بهان العي  وفضي »: بنِّر( 4)

 . منسوًبا إىل ابن األنياري( 848ص)« معج  السفر»، و(489ص)
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و م بكن اإلسالم خياف من املعرفة، وال ُيجر ليهها، إال ما كان رضًرا حَمًْضا أو 

غالًيا؛ بل جعل ليعي  تيك املكانة العالهة، وجعل فضل العيامء لىل سائر الناس كفضل 

 .(1)القمر لىل سائر الكواكب

ألِّ  الكتب وأرشفها وأمجعها خلري الدنها ، وهو (2)ًضا القرآنأب هو والكتاب

 .واآلخرة

أن بعيِّمه  احلكمة، وقد تكون هي السنة، كام : فاملقصد الرابع، ﴾ڤ﴿

، ويف هذا صىل ا هل ليه  وسي ؛ وهي املأثور لن النيي (3)قال  غري واكد من السيف

امع الَكيِ ، وإال فإن لفظ احلكمة جو من صىل ا هل ليه  وسي إشارة إىل ما أوته  النيي 

القول املحك  امليني لىل اخلربة والتجربة واملعرفة، : هي فاحلكمةأبعد من ذلك، 

، وهي : هي واحلكمة ق إال بطول املجالسة واالقتياس والتأيسِّ اليصرية، وهذا ال بتحقَّ

 . أثر من صفاء القيوب بالتزكهة، وصفاء العقول باملعرفة

ب بق هذا انتقال من الصالح إىل اإلصالح، و ﴾ٹ ڤ ڤ﴿: ول ولقَّ

 .تزكهة ذاتهة ليفرد واجلاملة: ففي املقام األول

ج والرتقِّي بنتقل هب  إىل أن بكونوا ليامء ككامء قادة  .والتدرُّ

                                                           

وإن فضَل العامل عىل العابد، كفضل القمر ليلَة البدر عىل »:  لن ريض ا هلكام يف كدبث أيب الدرداء ( 1)

، (888)، وابن ماج  (8628)، والرتمذي (8614)، وأبو داود (84145)أخرج  أمحد . «سائر الكواكب

 (.22)وابن كيان 

، (81/582)« تفسري الرازي»، و(1/581)« الكشاف»، و(8/111)« تفسري السمرقندي»: بنِّر( 2)

فتح »، و(1/829)« تفسري اخلازن»، و(5/844)« تفسري اليهضاوي»، و(42/98)« القرطيي تفسري»و

 (.9/881)« تفسري القاسمي»، و(5/862)« قدبرال

« املحرر الوجهز»، و(48/1156)« اهلدابة إىل بيوع النهابة»، و(88/681)« تفسري الطربي»: بنِّر( 3)

 .لسابقة، واملصادر ا(81/582)« تفسري الرازي»، و(5/816)
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الكتابة والقراءة : بعني الكتاب أن: ومما ظهر ِّل يف اجلمع بني الكتاب واحلكمة

 .اليصرية واخلربة وخالصة التجربة اإلنسانهة :يه احلكمةوأن . والفه  والتعيه 

هل االهتاممات : وهذا مدعاة إىل أن نتساءل دائام  فهذه هي املقاصد األربعة لييعثة، 

التي تشغل كهاتنا الهوم، سواء كانت ليمهة معرفهة، أو دلوبة، أو اجتاملهة، أو 

طنا كثريً سهاسه ا يف األولوبات، ة، هي ضمن هذه األربع وبشكل جوهري؟ أم إننا فرَّ

د يف أمور لهست جوهربة؛ بل هي فروع وأصيحنا ُنضهع كثرًيا من الوقت واجله

وتفصهالت يف الرشبعة وقع اخلُيف فهها، واختار كل إمام أو فربق ما بمهل إله ، أو هي 

 !(1)هبا هنوض وال نجاح وال فالح جزئهات من أمر احلهاة الدنها ال بتعيق

صىل كانوا قيل بعثت   إهن و: يأ ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿

 .(2)يف ضالل ميني ا هل ليه  وسي 

، فمن كامل ميك  سيحان  أن ويمكن ربط هذه املقاصد األربعة بأسامء اهلل األربعة

ة، و وس»بوجِّ  إىل لياده الرسالة، وُبقه  هل  الطربق واملحجَّ : ُبناسب قول « القدُّ

ى : بس؛ ألن الَقَداسة والتزكهة متقاربان، والتقد﴾ٹ﴿ تزكهة، ولذا بسمَّ

ِدبق التَّقي بًسا :الصَّ  بناسب تعيه  الكتاب، وقد وصف ا هل كتاب  بأن « العزبز»و. ِقدِّ

بالتمسك هبذا الكتاب : هو والِعزُّ ، [14: فصيت] ﴾ک ک ک گ﴿: لزبز

                                                           

 .ليمؤلِّف« كهف نختيف؟»: بنِّر( 1)

تفسري »، و(1/891)ليواكدي « التفسري الوسهط»، و(8/111)« تفسري السمرقندي»: بنِّر( 2)

« التحربر والتنوبر»و، (5/862)« فتح القدبر»، و(9/545)« روح اليهان»، و(2/444)« اليغوي

(82/841.) 
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بناسب تعيه  احلكمة، فهو ُبْيِه  لياده الصاحلني الذبن « احلكه »واألخذ ب ، و

 .(1)  احلكمة والصواب يف أقواهل  وآرائه  ودلائه بقتيسون من وكه

 : ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ﴿ *

ا بالعرب؛ بل هو رسول  صىل ا هل ليه  وسي النص هنا بينيِّ أن    م بكن نيهاا خاصا

 .لألبهض واألسود، والعريب واأللجمي، ولكل أكد من الناس بيغت  رسالت 

عني، الكقة من التابعني وتابعي التابآخرون من العرب من األجهال ال: واملقصود

ا قد رأينا »: صىل ا هل ليه  وسي ، وقد قال (2)أو من كانوا صغاًرا وقت النيوة َوِدْدتُّ أنَّ

 . (3)«إخواننا

ف إىل أن برى املؤمنني الذبن آمنوا ب ، وولده  بأن الصابر منه  لىل دبن  ل   فتشوَّ

لرتية، وه     م بيحقوا هب  يف الزمان وا، ولكنه«األمهني»، فهؤالء من (4)أجر مخسني

 .متأخرون لنه 

تي َقْرين، ثم الذين يلوهنم، ثم الذين »: صىل ا هل ليه  وسي وقال  خرُي ُأمَّ

 .(1)«يلوهنم

                                                           

ليزجاجي « اشتقاق أسامء ا هل»، و(58، 88، 81ص) ليزجاج« تفسري أسامء ا هل احلسنى»: بنِّر( 1)

 (.491، 21، 14ص)« مع ا هل»، و(82/811)« تنوبرالتحربر وال»، و(881، 841، 61، 18ص)

 «اليغوي تفسري»و ،(9/816) «الثعييي تفسري»و ،(8/844) «الرزاق تفسري ليد»: بنِّر( 2)

 (.2/458) «املنثور الدر»و ،(42/98) «القرطيي تفسري»و ،(2/441)

 .ريض ا هل لن من كدبث أيب هربرة ( 819)أخرج  مسي  ( 3)

، وابن ماج  (8152)، والرتمذي (1814)أخرج  أبو داود . ريض ا هل لن ثعيية  كام يف كدبث أيب( 4)

اح يف (1141) ، وابن (84)« السنة»، وحممد بن نرص املروزي يف (498)« اليدع والنهي لنها»، وابن وضَّ

« السيسية الضعهفة»، و(951، 111)« السيسية الصحهحة»: ، وبنِّر(1/888)احلاك  ، و(825)كيان 

(4185.) 



164 
 

تي مثُل املطر، َّل ُيدرى أوُلُه خرٌي أم آخُرهُ »: وقال أبًضا  .(2)«مثُل ُأمَّ

جربن واألنصار، وأن ا هل تعاىل وفه  إشارة إىل فضل السابقني األولني من املها

يه  لىل غريه  من  صىل ا هل ليه  وسي النيي اختاره  لصحية  ي لن ، وفضَّ والتيقِّ

يه  لىل غريه  من الالكقني، فه  أفضل األم  من  أصحاب األنيهاء السابقني، وفضَّ

 .كهث اجلمية

، (3)مهنياألم  األخرى من غري األ: ؛ وهو أن املقصودآخروُيتمل السياق معنى 

عود إىل امليعوث إلهه  لامة، ولهس إىل األمهني ب ﴾ڄ﴿: وكأن الضمري يف قول 

ة، وكأن  قال هو الذي بعث يف األمهني وبعث يف آخربن أبًضا، أو برجع إىل : خاصَّ

وآخربن ممن كانوا يف : عنيب ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿: قول 

 . صىل ا هل ليه  وسي ضالل ميني بعث فهه  حممًدا 

د أن الرسالة لييرش كذا فاآلولىل ه  . يه  مجهًعابة تؤكِّ

ز هذا صىل ا هل كنا جيوًسا لند النييِّ : قال ريض ا هل لن كدبث أيب هربرة : ومما ُيعزِّ

 ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ﴿: «سورُة اجلمعة»، فُأنزلت ليه  ليه  وسي 

،  َمن ه  با رسوَل ا هل؟ في  براجع  كتى سأَل ثالًثا، وفهنا سيامنُ : قيُت : الق الفاريسُّ

لو كان اإليامُن عند »: بده لىل سيامَن، ث  قال صىل ا هل ليه  وسي فوضع رسوُل ا هل 

                                                                                                                                                    

لمران بن  من كدبث( 8585)، ومسي  (6695، 6182، 8651، 8654)أخرج  اليخاري ( 1)

 .ريض ا هل لنهام كصني

ريض من كدبث ابن مسعود ( 8588)، ومسي  (6652، 6189، 8654، 8658)وأخرج  اليخاري 

 .لن ا هل 

 .ريض ا هل لنهاممن كدبث أيب هربرة، ولائشة ( 8586، 8581)وأخرج  مسي  

 . ﴾ې ې ې ۉ ې ۉ ۅ ۅ﴿: «سورة الواقعة»تقدم خترجي  يف ( 2)

« التحربر والتنوبر»، و(268ص)« تفسري السعدي»، و(81/589)« تفسري الرازي»: بنِّر( 3)

(82/844.) 
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ا، لناَلُه رجاٌل  وهلذا قال جماهد يف الروابة املشهورة . (1)«من هؤَّلء -رجٌل : أو -الثَُّريَّ

 .(2)ه  األلاج : لن 

 . وهو بعود إىل ما قيي . (3)ه  الفرس: وقيل

 . (4)رفال الصغاه  األط: وقيل

 .(5)ه  األم  األخرى: وقيل

صىل ا هل ليه  وكل ذلك داخل يف معنى اآلبة، فهؤالء اآلخرون الذبن ُبعث النييُّ 

فهه   م بكونوا يف درجته ، أو  م بكونوا يف زماهن ، وهذه معجزة نيوبة يف إخياره  وسي 

إال  صىل ا هل ليه  وسي نيي بالغهب؛ ألن  بومئذ  م بكن من أتياع ال صىل ا هل ليه  وسي 

وميُّ  ، وُصههب الرُّ ريض ، وبالل احلييشُّ (6)القيهل من الناس، كان فهه  سيامن الفاريسُّ

ون لىل األصابع، والسهاق هنا لن أم  ُبعث فهه  النيي ، ا هل لنه  صىل ا هل أفراد ُبَعدُّ

 :وسهيحقون هب ؛ ألن قول  ليه  وسي 

، وهكذا كان؛ فإن كل شعب (7)قاربوا أن بيحقوا م بيحقوه ولكنه  : عنيب ﴾ڃ﴿

                                                           

 (.8516)، ومسي  (1291)أخرج  اليخاري ( 1)

، (1/824) «زاد املسري»، و(88/682)« تفسري الطربي»، و(4/51)« تفسري ابن وهب»: بنِّر( 2)

 (. 82/848)« التحربر والتنوبر»، و(2/446)« تفسري ابن كثري»و

تفسري ابن »، و(41/414)« اليحر املحهط يف التفسري»، و(8/818)« تفسري ابن جزي»: بنِّر( 3)

 (.2/446)« كثري

 (.1/824)« زاد املسري»، و(6/1)« املاوردي تفسري»: بنِّر( 4)

 .، واملصادر السابقة(41/911)« نالتفسري القرآين ليقرآ»: بنِّر( 5)

« االستهعاب»: بنِّر. رومهاا، وإنام ُنسب إىل الروم؛ ألهن  سيوه صغرًيا ريض ا هل لن  م بكن ( 6)

 .(8/861)« اإلصابة»، و(8/186)

الدر املصون يف ليوم »، و(8/121)« تفسري النسفي»، و(5/184)« تفسري السمعاين»: بنِّر( 7)

 (.41/829)« روح املعاين»، و(41/885)« املكنونالكتاب 
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شعب من شعوب األرض كان ل  أثر ولمل يف خدمة الدبن ورفعة شأن ، وقد نيغ 

العرب ومتهَّزوا باليغة العربهة واليالغة والفصاكة، وكتيوا، وألَّفوا، ليامء من غري 

يوا، ونَِّّروا، ويف النحو كذلك، ويف احلدبث النيوي والفق ، ولعل ا ملؤلِّفني من وأصَّ

غري العرب أكثر وأشهر، وهؤالء األئمة الستة الذبن صنَّفوا الكتب الستة يف السنة 

لك أئمة التفسري، أما األئمة األربعة املتيولون يف النيوبة غاليه  من األلاج ، وكذ

 .الفق  فه  من العرب، غري أيب كنهفة فهو من فارس، رمحه  ا هل مجهًعا

ڎ  ڌ ڌڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿ *

 : ﴾ ڈ ڈ ڎ

واختهاره، وفضل ا هل  صىل ا هل ليه  وسي فضل ا هل تعاىل بالرسالة لينيي : أي

هِّني، وكون الرسول منه  والقرآن بيغته ، ويف ذلك رد لىل  واختهاره ليعرب األُمِّ

وأمت ، واحلاسد يف  صىل ا هل ليه  وسي احلاسدبن، وخاصة الههود الذبن كسدوا النيي 

 .(1)ىل قضاء ا هل تعاىل واختهارهكقهقة األمر بعرتض ل

َمن اختاره  بام  م بكونوا ففضي  بعود لىل : ﴾ھ ھ ھ ھ﴿

 .ُيتسيون، وهو واسع أبًضا لغريه  ممن تواضع لعِّمت  وسأل  من فضي 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴿ *

گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

 : ﴾ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

                                                           

« تفسري ابن كثري»، و(1/891)« تفسري اخلازن»، و(81/589)« تفسري الرازي»: بنِّر( 1)

 (.9/889)« تفسري القاسمي»، و(2/441)
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ا وتارخيها بشي  من انتقل السهاق إىل احلدبث لن أمة سابقة هلا كتاهبا ورسوهل

 . (1)لههودوه  ابعض الوجوه تاربخ األمة املحمدبة؛ 

ويف اآلبة إشارة إىل أهن  ُكيِّفوا ذلك األمر لىل غري طوله ، وثمة فرق بني َمن 

خيتار اخلري وبقصده وبيحث لن ، وبني َمن ُفرضت ليه  بعض الفروض أو العادات أو 

الذي من كول  من غري أن بكون لنده اختهار؛ الرسوم فرًضا بسيب اليهئة أو املجتمع 

ق أهل العي  بني مس  . يمة االختهار ومسيمة االضطراروهلذا فرَّ

 .ليه  السالمالكتاب الذي ُأنزل لىل موسى : يه ﴾ڑ﴿و

ل دبنًا أو تيعًة معنوبة: احلَاَمَلة، كام تقول: واحلمل هنا معنوي من باب فالن حتمَّ
؛ (2)

، وكفِّوها، ظانني أهن  ، فه  قرؤوها(3) م بقوموا هبا: ، أيولكن الههود  م ُيميوها

بذلك محيوا األمانة وأدَّوها، ولكنه   م بعميوا هبا، و م بقوموا بحقها، ويف ذلك حتذبر 

هِّني أن بسيكوا سيهيه ، وَكثٌّ لىل أن ُيققوا مقاصد الرسالة املشار إلهها يف أول  لأُلمِّ

التصدر لن اإلبامن لن املعنى، وال بالوجاهة والرئاسة والسورة، وَأالَّ بنشغيوا باليفظ 

 .والتقوى، وال بالرسوم واألشكال الِّاهرة لن احلقائق واملعاين واألكوال

واملقصود لهس تشيه  : ﴾ک گ گ گگ﴿

شخص بعهن ؛ ألن سهاق الكالم هنا لهس لن شخص؛ بل لن أمة أو طائفة، وإنام 

 .هوانات بالدةرُضب املثل باحلامر؛ ألن  من أكثر احل

                                                           

تفسري »، و(42/91)« تفسري القرطيي»، و(1/895)ليواكدي « التفسري الوسهط»: بنِّر( 1)

 (.82/848)« لتحربر والتنوبرا»، و(9/889)« القاسمي

« تفسري القرطيي»، و(81/589)« تفسري الرازي»، و(5/188)« تفسري السمعاين»: بنِّر( 2)

 (.1/891)« تفسري اخلازن»، و(42/91)

تفسري »، و(4195ص)ليواكدي  «الوجهز»، و(48/1164)« اهلدابة إىل بيوغ النهابة»: بنِّر( 3)

 (.2/441)« اليغوي
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بفاخرون العرب بأهن  بقرؤون التوراة، وأهن  أصحاب لي  وأهل وكان الههود 

هِّني، وكان العرب ُبسيِّمون هل  تسيه  اجلاهل ليعا م، فيام  كتاب، وُيتقرون العرب األُمِّ

ره ، وكشف كقهقة أمره   .كفروا وجحدوا فضحه  ا هل، وكقَّ

: ىل قول إ ﴾...ں ڻ ڱ ڱ ڱ ں﴿: هنا خيتيف لن قول  واملثل

هنا « املثل»، فـ[416 -415: األلراف] ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ﴿

 .(1)ككابة لن شخص بعهن 

بوا : ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ﴿ كذَّ

هو رسول : ، وأنكروا بعثت ، ويف أكسن األكوال قالواصىل ا هل ليه  وسي بمحمد 

هِّني  .العرب األُمِّ

احلق، وظيموا ؛ ألهن  ظيموا أنفسه  بجحد ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ﴿

 . هن  من االتياع الصادق، وظيموا احلقهقة بالتنكر هلا وافرتواأتياله  بحرما

ويف اآلبة بهان أن ا هل ال هيدهي ، وأن  مهئوس منه ، وسهِّيون كذلك، وهكذا 

جزبرة ُوجد، فمع أن الرسالة ُبعثت وه  يف املدبنة، ث  ُطردوا منها، ومن خهرب، ومن 

األبد، و م ُبسي  منه  إال أفراد قالئل، ظل كام هو إىل الهوم وإىل  العرب، إال أن موقفه 

 .ريض ا هل لن ا هل بن ساَلم  كام أسي  ليد

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿ *

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

 :﴾ۅ

                                                           

« تفسري املاوردي»، و(5/4646)« تفسري ابن أيب كات »، و(41/566)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

، (45/115)« تفسري الرازي»، و(8/462)« زاد املسري»، و(8/112)« املحرر الوجهز»، و(8/819)

 (.8/519)« تفسري ابن كثري»و
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، ويف هذا حتقهق ملقام النيوة وخطاب لينيي ﴾ۀ ۀ ہ ہ﴿

يِّ أن خياطيه ، وبقول هل   . هل تعاىل خيتربه  هبذاإن ا: األُمِّ

: إىل ا هل، وقالوا ليه  السالموسمى الههود هبذا؛ ألهن  لادوا وتابوا يف لهد موسى 

)[456: األلراف] ﴾ڀ ڀ ڀڀ﴿
1) . 

وبمكن أن بكون نسية إىل هيوذا بن بعقوب، أو مميكة هيوذا التي لاشوا يف ظيها 

 .(2)كقية من الزمن

لقد كان : ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے﴿

يوا بهوم السيتلوه أهن  أولمما ادَّ  ، فواج  دلواه  (3)هاء ا هل وأبناؤه وأكياؤه، وأهن  ُفضِّ

 .(4)فادلوا لىل أنفسك  باملوت: أي: ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴿ هبذه املطالية إلثياهتا؛

: واألمر بتمنِّي املوت لهس من باب ما جاء يف النهي لن متنِّي املوت، كام يف كدبث

 بتمني املوت هنا ُيمل لىل فإن األمر. (5)«من َُضٍّ أصاَبهُ  َّل يتمننيَّ أحُدكم املوَت »

ٱ ٻ ﴿: املياهية، وا هل تعاىل ذكر املياهية يف القرآن مع الههود يف قول  تعاىل

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

، بأن جيتمعوا فهدلوا لىل أنفسه  مجهًعا أبنا [91: اليقرة] ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ

ا هل تعاىل ُيفِّ  وبنجه ، وأن هييك الِّا م،  كان أرشد وأصدق وأقوم بأمر ا هل أن

                                                           

« ري املاورديتفس»، و(5/4511)« تفسري ابن أيب كات »، و(8/88)« الطربيتفسري »: بنِّر( 1)

 . (4/428)« الدر املنثور»و، (8/124)« تفسري ابن كثري»، و(8/866)

« اليياب يف ليوم الكتاب»، و(4/451)« املحرر الوجهز»، و(4/488)« تفسري مقاتل»: بنِّر( 2)

(8/114.) 

 (.82/845)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 3)

 (.2/445)«  اليغويتفسري»، و(165ص)البن قتهية « غربب القرآن»: بنِّر( 4)

 .ريض ا هل لن من كدبث أنس ( 8621)، ومسي  (5614)أخرج  اليخاري ( 5)



171 
 

، [64: آل لمران] ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ﴿: واملياهية مع النصارى يف قول 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ﴿: ومع الوثنني يف قول 

 .[15: مرب ] ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ۇئ

: قال« اليقرة سورة»ويف  ، وهو خرب،﴾ۇ ۇ﴿: وه  لن بتمنوه، كام قال هنا

ٿ ﴿آلن، ا ﴾ۇ ۇ﴿، وهو نفي، فه  [95: اليقرة] ﴾ٿ ٿ ٿ﴿

 . املستقيليف ﴾ٿ

أهن  لو متنَّوه  م بيق لىل األرض هيوديٌّ إال  ريض ا هل لنهام وقد ورد لن ابن لياس

 .(1)مات

، فه  بعرفون يف دواخيه  أهن  لهسوا أولهاء ا هل ولهسوا لىل ﴾ۆ ۈ ۈٴۇ﴿

مت أبدهي  هو ما لميوا، وإنام بعربِّ بالهد لن كل ما لمي  اإلنسان من ُهدى، وما قد

 .(2)أو فعل أو لمل؛ ألن غالب معاناة األفعال بالهد قول

والبة ال فه  ظاملون ال بنفكون لن الِّي ؛ ولهسوا  هل بأولهاء؛ ألن ال: ﴾ۋ ۋ ۅ﴿

ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿: ليه  السالمجتتمع مع الِّي ، كام قال إبراهه  

 .[481: اليقرة] ﴾ۈ ۈ

 : ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿ *

 . بد لك  من املوت شيَّ  كاهل  بحال َمن بفرُّ من املوت، وال َمَفرَّ من ، فال

                                                           

 «اليزار مسند»و ،(8885) «أمحد مسند»و ،(824 -4/821) «الرزاق تفسري ليد»: بنِّر( 1)

« تفسري الطربي»، و(8611)« مسند أيب بعىل»و ،(41995)لينسائي « السنن الكربى»و ،(1241)

« فتح الياري»، و(48/418)« املختارة»، و(4/411)« تفسري ابن أيب كات »، و(869 -8/862)

 .وورد يف بعض املصادر مدرًجا مرفوًلا، وهو خطأ(. 8896)« السيسية الصحهحة»، و(2/181)

« تفسري اليغوي»، و(4/855)« النهابة اهلدابة إىل بيوغ»، و(8/811)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 (.4/646)« التحربر والتنوبر»، و(41/894)« روح املعاين»، و(4/488)
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وفهها تذكري باألجل وقرب كيول ، ولو كان منتهى األمر املوت هلان األمر، ولكن 

 : بعد املوت بعث ونشور وجنة ونار

 لكان املوُت راكَة كلِّ كي  ***  ُتركناذا ُمتنا ولو أنا إ

 (1)وُنسأُل بعَد ذا لن كلِّ يشء***  ولكنَّا إذا ُمتنا ُبعثنا

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىب يب﴿: وهذا بشي  قول  تعاىل

 .[811 -815: الشعراء]

ت ؛ وجاء التذكري باملو﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿الذي بعي  ُسك  ونجواك ، : ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ﴿

، بل ندب إىل اإلكثار من صىل ا هل ليه  وسي لكرب ، وسنة الرسول كثرًيا يف القرآن ا

ات»: صىل ا هل ليه  وسي تذكره؛ كام يف قول   )«أكثروا ذكَر هاذِم اللَّذَّ
هادمها : أي. (2

 .(3)وقاطعها

فاملوت كقهقة واقعة، ال بنكرها إال مسيوب العقل، وتذكر املوت ال براد ب  إفساد 

 اة الناس والفرار من ألوائها بطيب املوت، وال احلرمان من املتعة واليهجة والنعه ،كه

ي ونسهان كقوق ! كال وإنام إلصالح احلهاة بزجر النفس لن الِّي  واإلفساد والتعدِّ

زها  . لىل تدارك الزمان واغتنام الفرص وامليادرة اخليق واخلالق وُيفِّ

رهاولذا كان احلث لىل استذكار النهابة  ليامء  أكد الوصابا األساسهة التي بكرِّ

، وستهف جوبز «العادات السيع»التنمهة اليرشبة، كام فعل ستهفن كويف صاكب كتاب 

 (.أبل)صاكب رشكة 

                                                           

 (.481ص)« أدب الدنها والدبن»، و(881ص)« دبوان ليل بن أيب طالب»: بنِّر( 1)

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ﴿: «سورة امليك»سهأيت خترجي  يف ( 2)

 . ﴾ٿ ٹ ٹ

 -8/561)« ع الرتمذيقوت املغتذي لىل جام»، و«هـ د م»( 8/686)« املصياح املنري»: بنِّر( 3)

 (.6/129)« حتفة األكوذي»، و(8/4461)« مرقاة املفاتهح»، و(564
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واستثامر الوقت، وال برشع أن بكون فاملوت كافز لىل العمل والنجاح والصفاء 

، وتعفن  وُسبان الدود يف احلدبث لن املوت سييهاا بوصف املهت وكال بدن  بعد دفن 

ت مولِّة جتعل حلم  ولِّام ، والتهههج لىل النهاكة، وإنام املرشوع أن بكون املو

 واالستجابة اإلنسان أكثر انتفاًلا باحلهاة، وأكثر لماًل فهها، وأبعد لن مقارفة املعايص

 .ليمغربات والشهوات

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ *

 : ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

ٻ  ﴿تقربعه  إىل خماطية و ﴾ہ ہ ﴿من خماطية قل انت

ٻ ٻ پ پ پ ﴿: ن األمة الرسالهة اخلامتةم ﴾ٻ

 .﴾پ

النداء : ، وبسمى(1)النداء الذي بكون لند صعود اخلطهب إىل املنرب :واملقصود

؛ كتى بستعد (3)ريض ا هل لن ، وأما النداء األول فقد أمَر ب  أمرُي املؤمننَي لثامُن (2)الثاين

 .وبكون قيل دخول الوقت ُس لصالة اجلمعة،النا

وقت الزوال، وبوم اجلمعة هو الهوم الذي خصَّ : ، أي(4)يتيعهضل ﴾پ﴿و

ا هل ب  تعاىل هذه األمة، فالههود كانوا بفتخرون بهوم السيت، فرشع تعاىل هلذه األمة بوم 

روَن، اآلخنحن »: قال صىل ا هل ليه  وسي اجلمعة، وهو قيل بوم السيت؛ وهلذا النيي 

                                                           

 (.841 -2/845)البن رجب « فتح الياري»: بنِّر( 1)

، (1/828)« زاد املسري»، و(2/445)« تفسري اليغوي»، و(88/681)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 (.9/881)« تفسري القاسمي»، و(5/811)« لقدبرفتح ا»و

 (.948)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 3)

، (6/811)« تفسري النهسابوري»، و(8/4848)« غرائب التفسري ولجائب التأوبل»: بنِّر( 4)

 (.82/886)« التحربر والتنوبر»، و(9/588)« روح اليهان»و
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ُأوتيت الكتاَب من قبلنا، وُأوتيناه من  ونحن السابقوَن يوَم القيامة، بيد أن كلَّ أمة

ا،  بعدهم، ثم هذا اليوُم الذي كتبه اهللُ علينا، هدانا اهللُ له، فالناُس لنا فيه َتَبٌع، اليهوُد غد 

 . (1)«والنصارى بعد غد

صىل ا هل ليه  ة، كتى جاء النيي والعرب كانوا تيًعا لألم  الكتابهة قيل اليعث

  بوم اجلمعة، واجلمعة اس  إسالمي قرآين، وبعضه  ، ورشع ا هل تعاىل هلوسي 

ى: بقولون ًعا، وهو : إن  كان معروًفا لىل قية لند العرب، فُقيَصِّ بن كاِلب كان ُبسمَّ جُمَمِّ

 : الذي قهل فه 

ًعا  (2)القيائَل من فِْهرِ ا هلُ  ب  مجعَ ***  أبوك  ُقَصـيٌّ كان ُبْدَلى جُمَمِّ

ى يف اجلاهيهةلكن األقرب أن  اس   الَعروبة، : إسالمي جاء ب  القرآن، وكان ُبسمَّ

 .بفتح العني

: َأْهَون، والثالثاء: أول، واالثنني: وكان العرب يف اجلاهيهة بسمون بوم األكد

الَعروبة، : س، واجلمعةُمْؤنِ : ِدبار، واخلمهس: ُدَبار، أو: ِجيار، واألربعاء: ُجَيار، أو

 .(3)ِشهار: والسيت

شك أن األسامء املتداولة الهوم كانت معروفة لند العرب، وربام كانت وال 

األسامء املشار إلهها قدبمة، وإال فالسرية النيوبة والروابات تدل لىل أهن  كانوا 

                                                           

 .ريض ا هل لن هربرة من كدبث أيب ( 255)، ومسي  (216)أخرج  اليخاري ( 1)

، (8/161)« ربهع األبرار»، و(815ص)« نسب قربش»، و(4/59)« قات ابن سعدطي»: بنِّر( 2)

 .منسوًبا إىل كذافة بن غان  العدوي( 8/888)« اليدابة والنهابة»و

، (4/891)« زهر اآلداب وثمر األلياب»، و(8/184)« مجهرة اليغة»: بنِّر. وُنسب إىل غريه

 (.8/421)رشي ليزخم« الفائق»و

، (86ص)لُقْطُروب « األزمنة وتييهة اجلاهيهة»، و(81ص)ليفراء « األبام واليهايل والشهور»: بنِّر( 3)

ع ر »( 8/814)« تاج العروس»، و(4/598)« لسان العرب»، و(485ص)« املطيع لىل ألفاظ املقنع»و

 .«ب
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ًبا، سوى بستخدمون أسامء األبام املعروفة اآلن، و م جير اإلسالم هلا تغهرًيا جوهر

 .اجلمعة

عيامء فهها مصنفات، وأشار ابن القه  إىل طرف منها فضائل َكَتَب ال« اجلمعة»ويف 

فضهية اجتامع املسيمني ليصالة وقت الزوال، واخلطية، وأن : ، منها(1)«زاد املعاد»يف 

صالة اجلمعة جهربة، ومرشولهة االغتسال، والطهب، وليس أكسن الثهاب، وسالة 

سورة »عة، وقراءة يف صالة اجلم« سورة الغاشهة»و« سورة األلىل»ءة اإلجابة، وقرا

 .يف فجرها« سورة اإلنسان»و« السجدة

 .ة خصهصة أو تزبدمئوأوصل بعضه  خصائص اجلمعة إىل أكثر من 

 وأول مجعة يف اإلسالم كانت يف املدبنة، أقامها أسعد بن ُزرارة، ومصعب بن ُلمري

كيام سمع نداء اجلمعة تركَّ  لىل  ريض ا هل لن بن مالك ، وكان كعب (2)ريض ا هل لنهام

نع ، هو أول َمن مجع بنا اجلمعة : قال. أراك ترتكَّ  ليه : أسعد بن ُزرارة، فقال ل  ولده

 .(3)صىل ا هل ليه  وسي َنِقهع اخلَِضامت، قيل أن هياجر النيي : يف نقهع بقال ل 

نني، فجيس يف دبنة بوم االثول  املكان وص صىل ا هل ليه  وسي وملا هاجر النيي 

قياء، ويف بوم اجلمعة انطيق إىل املدبنة، فأدركت  اجلمعة يف بني سا م بن لوف، يف بطن 

، صىل ا هل ليه  وسي واد هل  قد اختذ القوم يف ذلك املوضع مسجًدا، فصىلَّ فه  النيي 

                                                           

عة يف اليم»، و(4/868)« املعاد زاد»لينسائي، و« اجلمعة»ليمروزي، و« اجلمعة وفضيها»: بنِّر( 1)

 .ليسهوطي« خصائص اجلمعة

 «الرزاق مصنف ليد»: بنِّر. ريض ا هل لن إن أول َمن مجَّع يف املدبنة مصعب بن ُلمري : قيل( 2)

، كام يف ريض ا هل لن إن أول َمن مجَّع هو أسعد ُزرارة : وقيل(. 11)أيب لاص   البن «األوائل»و ،(5416)

: بنِّر. وقد مُجع بني الروابتني بأن أسعد كان آمًرا، ومصعب كان إماًما. ريض ا هل لن  كدبث كعب بن مالك

 (. 8/828)« لون املعيود»، و(8/445)« التيخهص احليري»

، (1148)، وابن كيان (4181)، وابن خزبمة (4128)، وابن ماج  (4169)أخرج  أبو داود ( 3)

 (.611)« إرواء الغيهل»: وبنِّر (.8/421) واحلاك 
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كانت حتتاج إن ، و(1)«تفسريه»وخطب يف ذلك الهوم خطية مروبة ذكرها القرطيي يف 

 . إىل التوثهق من سندها

 .امليض إىل املسجد مشًها بسكهنة ووقار: هو« السعي إىل ذكر ا هل»و

وأصل السعِي يف فاْمُضوا إىل ذكِر ا هل، والميوا ل ؛ : ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ﴿

التوجُّ  الستامع اخلطية والصالة، وامليض إلهها، وترك ما : العمل، أي: هذا املوضع

ر لنهال تؤألامبشتغل ب  من   .خِّ

 . (2)«أن تسعى بقييك ولميك، وهو امليضُّ إلهها»: قال قتادة

: قال. «لو كان السعي لسعهُت كتى بسقط ردائي»: ريض ا هل لن وقال ابن مسعود 

 .(3)«فامضوا إىل ذكر ا هل»: ولكنها

وهذا بينيِّ أن املراد بالسعي التوج  وامليض إىل الصالة، ولهس املقصود السعي 

 . َعْدو واإلُساع يف امليشى البمعن

؛ ملا فهها «ذكًرا»: وسامها ،(4)عىل القول الراجحهو اخلطية والصالة « ذكر ا هل»و

 . من ذكر ا هل سيحان 

ويف ذلك إشارة إىل أن هذا مقصد اخلطية؛ ولذلك جعيت اجلمعة ركعتني، 

اخلطية هادفة  ؛ ولذلك بنيغي أن تكون(5)بخالف الِّهر، فكأن اخلطيتني مقام الركعتني

                                                           

 (.99 -42/92)« تفسري القرطيي»: بنِّر( 1)

تفسري »، و(84/155)ليواكدي « التفسري اليسهط»، و(88/681)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 (.2/481)« تفسري ابن كثري»، و(42/418)« القرطيي

 (.88/689)« تفسري الطربي»: بنِّر( 3)

التحربر »، و(42/411)«  القرطييتفسري»، و(1/819)بن العريب ال« أككام القرآن»: بنِّر( 4)

 (.82/885)« والتنوبر

« التوضهح لرشح اجلامع الصحهح»، و(1/4815)« الكاشف لن كقائق السنن»: بنِّر( 5)

 (.82/888)« التحربر والتنوبر»، و(1/552)
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لقيوب وترق قها وتشعل فهها جذوة اإلبامن، وأن تكون توجههات رشلهة ختاطب ا

الشخصهة، ومن اخلطأ أن  مؤصية لىل قوالد النصوص ال لىل حمض االجتهادات

نفرط أثناء اخلطية يف تفصهالت جزئهة تتحول إىل تصفهة كسابات مع اجتاهات أو 

 . مذاهب أو أكزاب أو آراء

إذا أقيمت الصالُة فال تأتوها تسعوَن، وأتوها »: بقول  ا هل ليه  وسي ىلصوالنيي 

كينَة، فام أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فأمتُّوا  . (1)«متشوَن عليكم السَّ

: انيعاث القيب وتوجه  إىل ذكر ا هل، وترك الشواغل األخرى، أي: واملقصود

 . (2)استعدوا لذكر ا هل

أطاق الولد أن : ، أي[418: الصافات] ﴾ىئ ىئ ىئ ی﴿: عاىلقول  ت: ويشهد هلذا املعنى

 .(3)بميش مع والده

، ريض ا هل لنهام فامضوا إىل ذكر ا هل، وهكذا كان بقرأها لمر وابن مسعود: أو

 .(4)وكأهنا قراءة ليتفسري

وبنيغي أن نرتقَّى باخلطية؛ لتكون معنى خياطب املصيِّني مجهًعا؛ ألن اجلمعة 

يه  لزاًما، وقد استنصته  الرشع ليخطهب، ال ملعنى فه  خيصُّ  ُي رها املسيمون ك

تهادات  الشخصهة، ربام لهس هلا دلهل، بل جيب أن كتى جيعل منرب اجلمعة حمالا الج

                                                           

 .ريض ا هل لن من كدبث أيب هربرة ( 618)، ومسي  (912)أخرج  اليخاري ( 1)

تفسري »، و(8/112)« تفسري السمرقندي»، و(84/151)ليواكدي « هطالتفسري اليس»: بنِّر( 2)

« فتح القدبر»، و(2/481)« تفسري ابن كثري»، و(81/518)« تفسري الرازي»، و(2/441)« اليغوي

(5/811 .) 

 (.2/481)« تفسري ابن كثري»، و(1/16)« تفسري اليغوي»: بنِّر( 3)

تفسري »، و(84/151)ليواكدي « لتفسري اليسهطا»، و(5/414)ليزجاج « قرآنمعاين ال»: بنِّر( 4)

 (.2/481)« تفسري ابن كثري»، و(42/418)« القرطيي



177 
 

رص يف حمكامت الرشبعة وقهمها وأصوهلا التي هت  الناس مجهًعا، وأن تكون قيًسا من تنح

ي والتطهُّ  ر واخليق العِّه ، ولرًضا لسري الصاحلني، الذكر احلكه ، ودلوة إىل التزكِّ

 .ولىل رأسه  قادهت  من األنيهاء واملرسيني

 . (1)اتركوا اليهع يف هذا الوقت: يأ ﴾ٺ ٺٺ﴿

وفه  دلهل لىل جواز اليهع من كهث األصل؛ لكن طيب منه  ترك ذلك وقتًا 

ًدا؛ وهلذا ال جيوز اليهع والرشاء بعد نداء اجلمعة الثاين لند مج ، (2)اهري أهل العي حمدَّ

واليهع بعد ذلك باطل، وأحلق طوائف من الفقهاء باليهع والرشاء ما  وهو الصحهح،

كان يف معناها من املعامالت املالهة األخرى؛ ألهنا تشرتك مجهًعا يف كوهنا تيهي لن ذكر 

 .(3)ا هل

فه  إملاح إىل قداسة هذا الهوم، : ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿

املسيمني، فهذا خري لند ت إجابة ليدلاء، ووقت جتمع وفضهية هذا الوقت، وأن  وق

 .ا هل ملَن كان لدب  العي  اهلادي بقه  األشهاء

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿ *

 :﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

                                                           

« زاد املسري»، و(48/1161)« اهلدابة إىل بيوغ النهابة»، و(88/614)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 (.5/814)« فتح القدبر»و، (2/488)« تفسري ابن كثري»، و(1/828)

« امليدع»، و(4/881)« األم»، و(4/881)« املدونة»، و(8/29)« اهلدابة الينابة رشح»: بنِّر( 2)

 (.1/541)« املحىل»، و(1/14)

 (.42/412)« تفسري القرطيي»: بنِّر( 3)
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ڤ ڤ ڤ ﴿، (1)انرصفت  منها: يأ ﴾ٹ ٹ ڤ﴿

؛ وهلذا رُشع (2)الًيا ما ُبطيق لىل الرزقغ ﴾ڦ ڦ﴿، و﴾ڦ ڦ ڦ ڦ

اللهمَّ إين أسأُلك »: وإذا خرج قال. «رمحتك ْح ِّل أبواَب اللهمَّ افت»: لداخل املسجد قول

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿: ويف احلج بقول سيحان . (3)«من فضلك

 . (4)اليهع والرشاء: واملقصود. [492: اليقرة] ﴾ڃ ڃ چچ

وهكذا تأيت النصوص الرشلهة لرتبط ما بني الدبن والدنها، كتى ال بكون ثمة 

بدلو إىل التخيلِّ لن الدنها وإمهاهلا، وذكر بعضه  أن انفصال يف واقع احلهاة، فالدبن ال 

 .(5)رشاء بركة ورزًقايف السعي يف األرض بعد اجلمعة وال رب فهها واليهع وال

، فِذْكر ا هل ال بنيغي أن بقترص لىل وقت ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿

 كان النييُّ »: ريض ا هل لنهااخلطية، أو يف وقت الصالة، أو يف املسجد، وقد قالت لائشة 

 .(6)«بذكُر ا هلَ لىل كلِّ أكهان  صىل ا هل ليه  وسي 

                                                           

تفسري »، و(4196ص)ليواكدي « الوجهز»، و(166ص)البن قتهية « غربب القرآن»: بنِّر( 1)

 (.5/814)« ح القدبرفت»و، (2/488)« تفسري ابن كثري»و، (5/185)« السمعاين

« تفسري املاوردي»، و(8/112)« تفسري السمرقندي»، و(1/881)« تفسري مقاتل»: بنِّر( 2)

« التحربر والتنوبر»، و(42/412)« تفسري القرطيي»، و(81/518)« تفسري الرازي»، و(6/41)

(82/881.) 

 .ريض ا هل لن هد أو أيب ُأسهد من كدبث أيب مُح ( 148)أخرج  مسي  ( 3)

« تفسري السمرقندي»، و(8/511)« تفسري الطربي»، و(4/415)« تفسري مقاتل»: بنِّر( 4)

 (.8/881)« التحربر والتنوبر»، و(4/488)

تفسري »، و(81/518)« تفسري الرازي»، و(84/159)ليواكدي « التفسري اليسهط»: بنِّر( 5)

البن رجب « لياريفتح ا»، و(488 -2/488)« ابن كثريتفسري »، و(419 -42/412)« القرطيي

(2/881.) 

 (.818)أخرج  مسي  ( 6)
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ولهس ليذكر طقوس معهنة، بل رُشع ليمؤمنني أن بذكروا ا هل قهاًما وقعوًدا ولىل 

ئني، فقد كان النييُّ  ئني وغري متوضِّ بذكر ا هلَ وهو  صىل ا هل ليه  وسي جنوهب ، متوضِّ

ويف كالة التيابع واملعامالت بنيغي أالَّ  جنب، غري أن  ال بقرأ القرآن إال إذا تطَّهر،

 .ذكر، وكان السيف بشوبون بهعه  بالذكر والدلاء والكالم املياركبنقطع فهها ال

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ﴿ *

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ 

 : ﴾ڑ ک ک

 صىل ا هل ليه  وسي ، أن النييَّ ريض ا هل لن ما رواه جابر : سبب نزول هذه اآلية

ت ِلرٌي من الشام، فسمع الناُس وقعها، ولادة ما بكون اجلمعة، فجاء كان خيطب بوم

صىل ا هل ليه  معها دفوف وطيول خترب بقدومها، فخرج أكثُر الناس من املسجد، والنييُّ 

، بقول ريض ا هل لنهام خيطُب، و م بيق مع  إال اثنا لرش رجاًل، فهه  أبو بكر ولمر وسي 

 . (1)اآلبة ، فنزلت هذهوأنا فهه : ن ريض ا هل لجابر 

والذي نفيس بيده، لو تتابعتم حتى »: قال صىل ا هل ليه  وسي وقد ورد أن النييَّ 

ا  .(2)«َّل يبقى منكم أحٌد، لساَل بكم الوادي نار 

، (3)وقد كانت احلادثة يف السنة الرابعة أو قربًيا منها، وكانت اخلطية بعد الصالة

، وجيسوا بستمعون املولِّة، كام هي احلال ه  وسي صىل ا هل ليفهؤالء صيوا مع النيي 

                                                           

 (.182ص)ليواكدي « أسياب النزول»: وبنِّر(. 268)، ومسي  (8152)أخرج  اليخاري ( 1)

، وابن (6211)، وابن كيان (88/611)« تفسريه»، والطربي يف (4919)أخرج  أبو بعىل ( 2)

، (82 -1/86)« ربج أكادبث الكشافخت»: ، وبنِّر(8/254)« امء امليهمةغوامض األس»بشكوال يف 

 (.8411)« السيسية الصحهحة»و

 (.68)أليب داود « املراسهل»: بنِّر( 3)
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يف صالة العهد، و م بكن االستامع ليخطية واجًيا بعد، وكانوا يف جمالة شدبدة وشِّف 

 .، وجاءت الِعرُي فتنادوا إلههامن العهش، ومسه  ال رُّ 

وبِّهر يل أن ليمنافقني يف هذا لماًل وبًدا، وهو جترئة الناس لىل االنفضاض لن 

يون، وخرج األلراب، وخرج أطراف صىل ا هل ليه  وسي ا هل رسول  ، فخرج املتعجِّ

 .(1)الناس، كتى  م بيق يف املسجد إال اثنا لرش رجاًل لىل سيهل التقربب

بقي ثالثة لرش، أو أربعة لرش، ومن َلدِّ أسامئه  بتيني أهن  كانوا فوق : روابةويف 

روا أهن  بست طهعون أن بسمعوا الفائدة أو احلكمة من االثني لرش رجاًل، وبعضه  قدَّ

 .غريه 

وهبذه الوجوه بزول اإلشكال الذي خيطر باليال يف انرصاف رجال الصدر األول 

 .لن اخلطية إىل التجارة

، وقرن تعاىل بهنهام؛ توبهًخا «التجارة»: تابع غري مقصود، بل املقصود «للَّهوا»و

كر وا ل التجارة لىل الذِّ ؛ ألهنا هي املقصود، ولذا وبدأ بالتجارةحلكمة، وتقرًبعا ملَن فضَّ

 .(2)؛ ألن انفضاضه  كان قصده التجارة«إلههام»:  م بقلو ﴾چ ڇ﴿: قال

، وهذا دلهل لىل أن خطية اجلمعة تكون لن قهام، وكان ﴾ڇ ڇڇ﴿

 .(3)خيطب قائاًم، ث  بقعد، ث  بقوم ليخطية الثانهة صىل ا هل ليه  وسي النيي 

 صىل ا هل ليه  وسي ؛ إذ كهف برتكون النييَّ التأنهب والتوبهخ ويف السهاق يشء من

ُره ؟  ثه  وبذكِّ  وهو قائ  ُيدِّ

                                                           

« فتح الياري»، و(8/859)« سنن اليههقي»، و(812 -8/811)« سنن الدارقطني»: بنِّر( 1)

(8/181). 

، (8/181)« ريفتح اليا»، و(6/48)« تفسري املاوردي»، و(41/45)« تفسري املاتربدي»: بنِّر( 2)

 (.9/451)« حتفة األكوذي»و

 (.268)« صحهح مسي »، و(981)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 3)
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 .وقهام  بدل لىل اكتفائ  وكرص ، وهو الرؤوف الركه  هب 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿

، كام قال (1)ما ألدَّ ا هل تعاىل ليمؤمنني يف اآلخرة خرٌي مما ذهيت  إله : يأ ﴾ژژ

 . ﴾ٹ ٹٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿: قيل

مر بسوق املدبنة،  ريض ا هل لن ؛ وهلذا ُبروى أن أبا هربرَة لز وجلفالرزق لند ا هل 

: وما ذاك با أبا هربرَة؟ قال: قالوا. «!با أهَل السوق، ما ألجزك »: فوقف ليهها، فقال

ُبْقَس ، وأنت  هاهنا ال تذهيون فتأخذون  صىل ا هل ليه  وسي ذاك مرياُث رسول ا هل »

فخرجوا ُِساًلا إىل املسجد، . «يف املسجد»: وأبن هو؟ قال: قالوا. «!من نصهيك  

با أبا هربرَة، فقد أتهنا : قالوا. «ما لك ؟»: ووقف أبو هربرَة هل  كتى رجعوا، فقال هل 

أما رأبت  يف املسجد »: فقال هل  أبو هربرةَ . املسجَد، فدخينا، في  نر فه  شهًئا ُبْقَس 

قرءون القرآن، وقوًما بتذاكرون احلالل ، رأبنا قوًما بصيون، وقوًما ببىل: قالوا. «أكًدا؟

 . (2)«صىل ا هل ليه  وسي وُيك ، فذاك مرياث حممد »: فقال هل  أبو هربرة. واحلرام

ا، في  بكونوا مالئكة يف  والقصة تدل لىل أن املجتمع املدين كان جمتمًعا برشبا

هف، ت واحلاجات، وفهه  القوي والضعاألرض خييفون، وكانت حتلُّ هب  ال رورا

كأيب بكر ولمر ولثامن وليل  مهه ،دَّ الصحابة ومقولكن كان فهه  أكابر من ِليهة 

بري وسعد وليد ، بقوا مع ريض ا هل لنه الرمحن بن لوف وسعهد بن زبد  وطيحة والزُّ

، ث   لنه ريض ا هل، وملا نزلت هذه اآلبة تأدَّب هبا الصحابة صىل ا هل ليه  وسي النيي 

                                                           

« تفسري ابن كثري»، و(5/848)« تفسري اليهضاوي»، و(462ص)« تفسري التسرتي»: بنِّر( 1)

(2/481.) 

جممع »، و(4/52)« الرتغهب والرتههب»: ، وبنِّر(4189)« وسطاملعج  األ»أخرج  الطرباين يف ( 2)

 (.4/481)« الزوائد
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ربن، وبستعدون هلا بالطهب ومجهل  رُشلت اخلطية قيل الصالة، فكانوا بأتون إلهها ميكِّ

 .اليياس والُغسل والتيكري
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*  

ى ک ﴿: ؛ ألن ا هل تعاىل قال(1)بالرفع لىل احلكابة «سورة املنافقون»: ُتسمَّ

 .﴾ک گ

 .(2)اإلضافة ىلل «سورة املنافقني»: أو

 .(3)إكدى لرشة آبة باتفاق ليامء العدِّ   *

 .؛ ألن كركة النفاق  م تِّهر إال يف املدبنة(4)باالتفاق أبًضا  *

املُرْبِسهع، أو غزوة بني أن  كان يف غزوة  والراجحمشهور،   *

 صىل ا هل ليه  وسي كنا مع النيي : قال ريض ا هل لنهاما هل  فعن جابر بن ليد املُْصَطيق،

                                                           

« تفسري الطربي»، و(41/814)لينسائي « السنن الكربى»، و(664ص)« تفسري جماهد»: بنِّر( 1)

، (5/844)« املحرر الوجهز»، و(2/486)« تفسري اليغوي»، و(8/129)« املستدرك»، و(88/651)

 (.82/884)« التنوبرالتحربر و»، و(2/485)« تفسري ابن كثري»، و(42/481)« القرطييتفسري »و

« مسند احلارث»، و(5/145)« جامع الرتمذي»، و(6/458)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 2)

 (.8/122)« املستدرك»، و(41/841)« مسند اليزار»، و(8/184)

« تفسري القرطيي»، و(811ص)« آي القرآن اليهان يف لدِّ »، و(88/651)« تفسري الطربي»: بنِّر( 3)

، (41/818)« روح املعاين»، و(8/26)« نِّر لإلرشاف لىل مقاصد السورمصالد ال»، و(42/481)

 (.82/884)« التحربر والتنوبر»و

« تفسري القرطيي»، و(5/844)« املحرر الوجهز»، و(88/651)« تفسري الطربي»: بنِّر( 4)

 . ، واملصادر السابقة(2/485)« تفسري ابن كثري»، و(42/481)
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رجٌل من املهاجربن رجاًل من األنصار، فغضب األنصاِريُّ غضيًا  (1)يف غزاة، فَكَسعَ 

. با ليمهاجربن: وقال املهاجريُّ . با لألنصار: ، فقال األنصاريُّ (2)شدبًدا، كتى َتَداَلْوا

با : قالوا. «اهلية؟دعوى اجل ما باُل »: فقال صىل ا هل ليه  وسي فسمع ذلك رسوُل ا هل 

 .«دعوها؛ فإهنا منتنةٌ »: فقال. رسوَل ا هل، َكَسَع رجٌل من املهاجربَن رجاًل من األنصار

قد فعيوها، َأَقْد َتَداَلْوا ليهنا؟ وا هل لئن رجعنا إىل املدبنة : فقال ا هل بُن ُأيَب   فسمعها ليدُ 

صىل ا هل فقال . ي أرضْب ُلنَق هذا املنافقدلن: قال لمرُ . لهخرجنَّ األلزُّ منها األذلَّ 

ا يقتُل أصحابه»: ليه  وسي  ُث الناُس أن حممد   .(3)«َدْعُه؛ َّل يتحدَّ

ا هل بَن ُأيَب  ابَن  كنُت يف غزاة، فسمعُت ليدَ : قال ريض ا هل لن ولن زبد بن َأْرق  

، ولئن رجعنا من ال تنفقوا لىل َمن لند رسول ا هل كتى بنفضوا من كول : َسُيوَل بقول

صىل ا هل يي فذكرُت ذلك لعمي أو لعمر، فذكره لين. لنده لهخرجنَّ األلزُّ منها األذلَّ 

ثت ، فأرسل رسوُل ليه  وسي  ا هل بن ُأيَب   إىل ليد صىل ا هل ليه  وسي ا هل ، فدلاين فحدَّ

بني رسوُل ا هل  صابني ق ، فأوصدَّ  صىل ا هل ليه  وسي وأصحاب ، فحيفوا ما قالوا، فكذَّ

بك رسوُل : ه ٌّ  م بصيني مثي  قط، فجيسُت يف اليهت، فقال يل لمي ما أردَت إىل أن كذَّ

ک ک ﴿:  تعاىلوَمَقَتَك؟ فأنزَل ا هلُ صىل ا هل ليه  وسي ا هل 

قك يا »: فقرأ، فقال صىل ا هل ليه  وسي فيعث إيلَّ النييُّ . ﴾...گ إن اهللَ قد صدَّ

 .(4)«زيُد 

                                                           

( 2/819)« لسان العرب»، و(1/418)« النهابة»: بنِّر. سهف رضب دبره بهد أو رجل أو: أي( 1)

 .«ك س ع»

 (.6/41)« إرشاد الساري»، و(46/22)« لمدة القاري»: بنِّر. كتى استغاثوا: أي( 2)

 (. 8521)، ومسي  (1915)أخرج  اليخاري ( 3)

 (.8118)، ومسي  (1911)أخرج  اليخاري ( 4)
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ت يف غزوة تيوك، وهو ضعهف، بل كانت يف غزوة بني ادثة وقعإن احل: وقيل

 .(1)يف السنة اخلامسة من اهلجرة -املَُرْبِسهع: وهي -املُْصَطيِق

ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿ *

 :﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڳڳ ڳ ڱ

منافق، وهو اصطالح رشلي جدبد  م بكن مستخدًما من قيل، : عمج ﴾گ﴿

، وبعض احلهوانات (2)املفتوح من جهته  وهو مأخوذ من النفق، وهو الطربق اخلفي

حتفر يف األرض كفرة وجتعل هلا بابني إن كورصت من هنا خرجت من هنا، فه  قد 

ء كانوا معه ، وإن غيب وضعوا ِرْجاًل مع اإلسالم وِرْجاًل مع الكفر، فإن غيب هؤال

 سو النفاقفه  مؤسِّ  هؤالء كانوا معه ، وأول َمن أنشأ النفاق يف املدبنة ه  الههود،

وزلامؤه؛ ولذلك كان كثري من املنافقني من هيود أهل املدبنة الذبن أظهروا اإلسالم، 

 .(3)وفهه  من األوس واخلزرج الذبن تأثروا هب 

 .(4)صىل ا هل ليه  وسي اخلطاب لينيي : ﴾ک ک گ﴿

                                                                                                                                                    

تفسري ابن »، و(5/844)« املحرر الوجهز»، و(481، 488 -42/481)« تفسري القرطيي»: وبنِّر

« التحربر والتنوبر»، و(41/811)« روح املعاين»، و(8/186)« فتح القدبر»، و(2/481)« كثري

(85/884- 888.) 

« تفسري السمعاين»، و(1/11) لييههقي« دالئل النيوة»، و(8/891)« سرية ابن هشام»: بنِّر( 1)

تفسري »، و(8/482)« لهون األثر»، و(4/511)« أسد الغابة»، و(1/42)« الروض األنف»، و(5/111)

« التحربر والتنوبر»، و(1/821)« إرشاد الساري»، و(2/619)« فتح الياري»، و(2/481)« ابن كثري

(82/884- 888 .) 

 .«ن ف ق»( 86/188)« عروستاج ال»، و(412 -5/411)« العني»: بنِّر( 2)

 (.8/18)أليب ُشهية « السرية النيوبة»، و(885ص)البن تهمهة « اإلبامن»: بنِّر( 3)

، (5/811)« فتح القدبر»، و(2/485)« تفسري ابن كثري»، و(88/651)« تفسري الطربي»: بنِّر( 4)

 .واملصادر اآلتهة
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فهعينون إبامهن  خداًلا وكقنًا : ﴾گ گ ڳ ڳڳ﴿

وُبقسمون لىل ذلك، أو أن الشهادة ذاهتا لدمائه ، وبحًثا لن مصيحته  العاجية، 

 . ﴾گ﴿: الشهادة: ، وإنام رصكوا بيفظ«نعي »: بقولوا تعترب َقَساًم وبمهنًا وه   م

دون الشهاد: والشهادة ة إقرار باليشء كأن  بشاهده بعهن  من شدة بقهن ، وه  بؤكِّ

 .(1)، وبالالم، وبالَقَس «إنَّ »بحرف 

إن بالنفاق ابتداًء، ف ، وألن اآلبة وصفته ﴾ڱ ڱ ڳ ڱ﴿

السهاق بعتني بالفصل بني كون الرسالة كقهقة من لند ا هل، وبني كون ادِّلائه  أهن  

 .بشهدون كذًبا بام لهس يف قيوهب  املنطوبة لىل الكفر

هب  فهام نسيوه ألنفسه ، وأثيت الرسالة بعيم  املحهط، وهو  فألغى شهادهت ، وكذَّ

سورة آل »الشهادة يف : كام لربَّ بيفظلعي ؛ تنوبًعا، ، ولربَّ بيفظ ا(2)الذي أرسي 

آل ] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿: يف ابتداء الوكدانهة« لمران

 .[42: لمران

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ﴿ *

 : ﴾ے ۓ ھ ھ ے

وكيف  صىل ا هل ليه  وسي ا هل بن ُأيَب  ابن َسُيوَل، ملا جاء إىل النيي  تعربض بعيد

 .(3)كاذب فهام نسب إله  ريض ا هل لن زبًدا با هل أن  ما قال هذا، وزل  أن 

                                                           

التحربر »، و(488 -42/488)« تفسري القرطيي»، و(589 -1/582)« الكشاف»: بنِّر( 1)

 (.82/881)« والتنوبر

، (2/485)« تفسري ابن كثري»، و(1/582)« الكشاف»، و(88/651)« الطربي تفسري»: بنِّر( 2)

 (.82/885)« التحربر والتنوبر»، و(2/422)« أضواء اليهان»و

 .تقدم قربًيا( 3)
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س الذي بضع  اإلنسان لىل جسده أو بعض : -بض  اجله  -واجُلنَّة رع أو الرتُّ الدِّ

، فه  جعيوا َأْبامهن  وقابة من أن ُبعاقيوا أو ُبؤاخذوا أو ُتقام (1)جسده لهقه  من السالح

 .(2)ليهه  احلدود والعقوبات

، فه  ُييفون لىل الكذب وه  بعيمون، (3)و احليفبمني، وه: مجع واألَْيامن

 .ن با هل ما قالوا، ولقد قالوا كيمة الكفر وكفروا بعد إبامهن وُييفو

أهن  تِّاهروا باإلبامن ال صدًقا وال رغية : ، أي(4)(إِْياَمهَنُمْ ): وُقرئ بكرس اهلمزة

واحلصول لىل فهام لند ا هل، بل ألجل لرض زائل من الدنها، ومن  محابة أنفسه ، 

 .(5)مهزات اجتاملهة خيافون فقدها

وا أنفسه  لن سيهل ا هل، : يأ ﴾ہ ہ ہ ہھ﴿ صدُّ

وكأهن  استمرؤوا هذا وظنوا أن املسيمني ال بدركون كهيه  وأكابهيه ، وكذبوا 

قوا الكذبة؛ وهلذا استمروا لىل كذهب  وتييهسه   . (6)وصدَّ

                                                           

« التحربر والتنوبر»، و(2/491)« أضواء اليهان»، و«ج ن ن»( 81/862)« تاج العروس»: بنِّر( 1)

(82/886.) 

، (5/815)« فتح القدبر»، و(2/485)« تفسري ابن كثري»، و(88/654)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 (.82/886)« التحربر والتنوبر»، و(41/811)« روح املعاين»و

 (.2/491)« أضواء اليهان»، و(2/485)« تفسري ابن كثري»، و(5/844)« املحرر الوجهز»: بنِّر( 3)

املحتسب »، و(451ص)البن خالوب  « رآنخمترص يف شواذ الق»: بنِّر. وهي قراءة احلسن اليرصي( 4)

فتح »، و(1/589)« الكشاف»، و(5/844)« املحرر الوجهز»، و(8/888)« يف تيهني وجوه شواذ القراءات

 (.9/161)« معج  القراءات»، و(5/815)« القدبر

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿: «لةسورة املجاد»بنِّر ما تقدم يف ( 5)

 .﴾ھ ے ے ۓ

« فتح القدبر»، و(42/481)« تفسري القرطيي»، و(88/654)« تفسري الطربي»: بنِّر( 6)

 (.82/886)« التحربر والتنوبر»، و(41/815)« روح املعاين»، و(5/815)
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وا غريه  لن سيهل ا هل،: أو يكون املعنى وهذا ظاهر من أفعاهل ؛ فه   صدُّ

وا غريه  وخيدلوه  بتِّاهره  بالصدق ُي ھ ھ ھ ﴿يفون لهغرُّ

)﴾ے ے
1). 

 : ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴿ *

، ث  كفروا لند أصحاهب  صىل ا هل ليه  وسي أهن  آمنوا لند النيي  واآلية حتتمل

: اليقرة] ﴾ې ې ى ى ائ ائ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴿: ، كام قال(2)وشهاطهنه  الذبن بثقون هب 

 .والشهاطني هؤالء ه  مدرسوه  من الههود وغريه . [41

 .(3)أهن  آمنوا ظاهرا بألسنته ، ث  كفروا باطنًا بقيوهب  وألامهل  وحتتمل

 صىل ا هل ليه  وسي أن ناًسا من الههود آمنوا بموسى، وملا جاء النييُّ  وحتتمل

 . [29: اليقرة] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ﴿: كفروا ب 

أن بكون ذلك إشارة إىل بعضه  الذبن وقع منه  يشء من : واَّلحتامل الرابع

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿: «سورة اليقرة»، كام يف صدر (4)اإلبامن ث  تركوه

)[41: اليقرة] ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ
5) . 

                                                           

 .، واملصادر السابقة(41/815)« روح املعاين»، و(42/481)« تفسري القرطيي»: بنِّر( 1)

 (.5/815)« فتح القدبر»، و(1/589)« الكشاف»: بنِّر( 2)

، (1/589)« الكشاف»، و(42/481)« تفسري القرطيي»، و(5/848)« حرر الوجهزامل»: بنِّر( 3)

 (.82/881)« التحربر والتنوبر»، و(5/815)« فتح القدبر»و

، (42/481)« تفسري القرطيي»، و(1/589)« الكشاف»، و(5/848)« املحرر الوجهز»: بنِّر( 4)

 (.82/881)« التحربر والتنوبر»و ،(5/815)« فتح القدبر»، و(486 -2/485)« تفسري ابن كثري»و

 -4/446)« إلالم املوقعني»: بنِّر. وقد أفاض ابن القه  يف رشح املثل الناري واملثل املائي( 5)

442.) 
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فهكون املقصود أهن  أول ما سمعوا القرآن وقع لنده  يشء من اإلبامن وملا 

نْوا هل  الياطل ورصفوه ؛ وهلذا رجعوا إىل أصحاهب  غسيوا أ دمغته  ولقوهل  وزبَّ

، فكفروا بعد ما وقع منه  يشء من ﴾ہ ھ ھ ھ﴿: قال تعاىل

 .اإلبامن

 .ألي وال مانع من محل اآلبة لىل هذه املعاين كيها، وا هل 

والطيع لىل القيب أن بصيح ألمى، ال بعرف معروًفا وال : ﴾ۇ ۇ ۆ﴿

، فالقيب املطيوع بخالف (1)صىل ا هل ليه  وسي ًها، كام قال بنكر منكًرا، كالُكوز جُمَخِّ 

 .القيب احلي السيه 

، ولكن هذا الطيع بسيب أهن  (2)والطَّيع من ا هل، فهو الذي طيع لىل قيوهب 

، واختذوا َأْبامهن  صىل ا هل ليه  وسي استكربوا لن اإلبامن واإلذلان لدلوة الرسول 

هوا كفرون آخره؛ و م بربدوا احلق وال أصغوا إله ، وال تُجنًَّة، بؤمنون أول النهار وب وجَّ

 .إىل رهب  بسؤال اهلدابة

املعرفة القييهة التي متهز بني احلق والياطل، واإلبامن : والفقه: ﴾ۆ ۈ ۈ﴿

 .(3)والكفر، واملعروف واملنكر

 :﴾ۋۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ېى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ﴿ *

املنافقني كيه ، ففهه  الطوبل والقصري والسمني قصود لهس امل: ﴾ۋ ۅ ۅ ۉۉ﴿

ا هل بُن ُأيَب  ابُن  منه ، ولىل رأسه  ليدُ والنحهف، بل هو إشارة إىل جممولة خاصة 

                                                           

 . ريض ا هل لن من كدبث كذبفة بن الهامن ( 411)« صحهح مسي »كام يف ( 1)

 :-يف روابة أخرى -د بن ليلوقرأ األلمش وزب. ا هل: بعني (َفَطَبعَ ): وقد قرأ زبد بن ليل( 2)

« فتح القدبر»، و(42/481)« تفسري القرطيي»، و(5/848)« املحرر الوجهز»: بنِّر. (َفَطَبَع اهللُ)

 (.162 -9/161)« معج  القراءات»، و(41/815)« روح املعاين»، و(5/815)

 (.82/882)« ربر والتنوبرالتح»: بنِّر( 3)
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ا هل ابُن ُأيَب  َوِسهاًم  كان ليدُ »: ريض ا هل لنهام؛ ولذا قال ابُن لياس (1)َسُيوَل شهُخ النفاق

 .(2)«ْلق اليِّسانَجِسهاًم َصِحهًحا َصيِهًحا ذَ 

ا؛  فكان الرجل فه  خصال القوة يف جسده، وهذا لهس مدكا يف أصي  ولهس ذما

ولكن . [811: اليقرة] ﴾ھ ھ ے ے ۓۓ﴿: ألن ا هل قال لن طالوت

ا فألجي ، فقرب  من  وسأل ،  معناه أن هذه األجساد خواء؛ وقد لقي أكد الشهوخ شابا

فاجلس  بهت مجهل، ولكن ! بهت لو كان فه  سكان بال  من: فوجده ال بفق  شهًئا، فقال

 .ال روح فه  وال لقل

وبسطة اجلس  صفة حمابدة لهست صفة نقص وال كامل، فهو بوجد يف بعض 

 ليه  السالم بعض املنافقني، وقد أثنى ا هل لىل مجال بوسف وقوة موسى املؤمنني ويف

وجه  القمر بأيب هو  كسن الصورة والقامة، كأن صىل ا هل ليه  وسي وكان حممد 

 .وأمي

، وهي بحد ذاهتا معنى مجهل، وكان (3)يف ذلك إشارة إىل الفصاكة: ﴾ې ې ې ېى﴿

، وأفصح َمن نطق (4)ُبوصف بأن  ُأويت جوامع الَكيِ  صىل ا هل ليه  وسي النيي 

 .[81: القصص] ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىائ﴿: ليههام السالم، وقال موسى لن هارون (1)بالضاد

                                                           

« التحربر والتنوبر»، و(5/815)« فتح القدبر»و، (42/485)« تفسري القرطيي»: بنِّر( 1)

(82/889.) 

 (.1/822)« زاد املسري»، و(5/92)« تفسري اليغوي»، و(9/881)« تفسري الثعييي»: بنِّر( 2)

، (2/486)« ابن كثري تفسري»، و(5/848)« املحرر الوجهز»، و(1/511)« الكشاف»: بنِّر( 3)

 (.82/889)« التحربر والتنوبر»، و(41/815)« روح املعاين»، و(5/815)« فتح القدبر»و

ريض ا هل من كدبث أيب هربرة ( 588)« صحهح مسي »، و(1148)« صحهح اليخاري»كام يف ( 4)

 .لن 
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نافقني كثري من التقعر والتفههق والتكيُّف وزخرفة القول دون هؤالء امليف كالم 

طائل، وأنت جتد خطهًيا أو شالًرا ُيسن الكالم والترصبف، ولهس من وراء كالم  

معنى، ولو كانت الفصاكة لنرصة احلق وهدابة الناس أو ليمعاين اجلمهية لكانت 

 .حممودة

 .خشية: اخلاء والشني، مجعض  ب ﴾ائ﴿و: ﴾ى ائ ائەئ﴿

ور، وإبانة النُّطق، ث  . (2)بفتحتني( َخَشٌب : )ويف قراءة فوصفه  ا هل بحسن الصُّ

 .ألي  أهن  يف ترك التفه  واالستيصار بمنزلة اخلُُشب

إىل اجلدار، فه  ال بسمعون اهلُدى، وال بقييون ، كام ال تسمع   ممالة: ﴾ائەئ﴿و

 .(3)اخلشب املسندة

ة نامهة بنتف ولو كانت هذه اخلشب يف األشجار ع هبا، ولو كانت لكانت كهة خم رَّ

مما بستفاد من  يف اليناء أو اإلبقاد فكذلك، لكنها مسنَّدة مركونة لىل جدار ت ر وال 

 !(1)تنفع، وال بستفاد من طوهلا ولرضها وكثرهتا إال شغل املكان وتعوبق الطربق

                                                                                                                                                    

فهو ال أصل ل ، قال  . «بالضادأنا أفصُح َمن نطق »: وما ُبروى أن النييَّ صىل ا هل ليه  وسي  قال( 1)

« كشف اخلفاء»، و(461ص)« املقاصد احلسنة»، و(4/418)« تفسري ابن كثري»: بنِّر. ابن كثري وغريه

 (.881ص)« الفوائد املجمولة»، و(4/882)

، (5/848)« املحرر الوجهز»: بنِّر. وهي قراءة ابن لياس، وسعهد بن ُجيري، وسعهد بن املسه ب( 2)

 (.41/816)« روح املعاين»، و(5/815)« فتح القدبر»، و(42/485)« ييتفسري القرط»و

: بنِّر. بضمتني﴾ ائ﴿: بض  اخلاء وسكون الشني، وقرأ الياقون﴾ ُخۡشب  ﴿: أ أبو لمرو والكسائيوقر

« التهسري يف القراءات السيع»، و(119ص)« كجة القراءات»، و(186ص)« امليسوط يف القراءات العرش»

، (821، 8/846)« النرش يف القراءات العرش»، و(821ص)« يف القراءات السيع اإلقناع»، و(844ص)

 (.111 -9/169)« معج  القراءات»و

« املحرر الوجهز»، و(6/45)« تفسري املاوردي»، و(651 -88/658)« تفسري الطربي»: بنِّر( 3)

، (5/815)« فتح القدبر»، و(42/485)« تفسري القرطيي»، و(1/822)« زاد املسري»، و(5/848)

 (.82/811)« التحربر والتنوبر»، و(41/816)« روح املعاين»و
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جميسه ، وكل  ما بكونون يف نادهي  أو شيَّهه  باخلشب لندوُيتمل أن بكون 

 .(2)يف زاوبة وقد اتَّكأ لىل اجلدار بقول الزور وبغشى الفجور واكد منه 

لقد خرس املنافقون نيهل الصفات اإلنسانهة، وهي الصدق، والصدق حممدة كتى 

ارث أن  قام لند لرب اجلاهيهة، إذ كانوا بستقيحون الكذب، ويف قصة َغْورث بن احل

. «اهلل»: َمن بمنعك مني؟ قال: بالسهف فقال ه  وسي صىل ا هل ليلىل رأس رسول ا هل 

َمن يمنعك »: ، فقالصىل ا هل ليه  وسي فسقط السهُف من بده، فأخذه رسوُل ا هل 

ال، ولكني : قال. «؟أتشهُد أن َّل إله إَّل اهلل»: كن كخري آخذ، قال: قال. «مني؟

 .(3) فخىلَّ سيهي. ألاهدك أن ال أقاتيك، وال أكون مع قوم بقاتيونك

فهذا مع جهي   م ُيقن دم  بالكذب، وال اختذ إبامن  ُجنَّة؛ ألن فه  كرامة اإلنسان 

 .وصدق  ووضوك 

كيام سمعوا صائًحا يف املدبنة ال بعرفون مصدره ظنوا أهن  : ﴾ەئ وئ وئ ۇئۇئ﴿

املستهَدفون املقصودون، وأن  بنادي ملحاربته ؛ ألهن  أصحاب مكائد ومؤامرات 

خيث نواباه  وقيح ألامهل  وإضامره  العداوة واحلقد ودسائس، اجتمع هل  

ته ، فيذا واليغضاء ليمؤمنني، ويف كل حلِّة بتوقعون أهن  افتضحوا وبانت كقهق

 .(4)ُيسيون كل صهحة ليهه ، وهذا من خوره  وجينه 

                                                                                                                                                    

، (41/816)« روح املعاين»، و(42/485)« تفسري القرطيي»، و(1/511)« الكشاف»: بنِّر( 1)

 (.82/811)« التحربر والتنوبر»و

 (.41/816)« روح املعاين»، و(5/848)« املحرر الوجهز»، و(1/511)« الكشاف»: بنِّر( 2)

 .ريض ا هل لن ر من كدبث جاب( 8/89)، واحلاك  (8228)، وابن كيان (41989)أخرج  أمحد  (3)

 (.218)« صحهح مسي »، و(1489، 8941)« صحهح اليخاري»وأصل القصة يف 

 -42/485)« تفسري القرطيي»، و(1/511)« الكشاف»، و(88/658)« تفسري الطربي»: بنِّر( 4)

، (41/816)« روح املعاين»، و(5/816)« فتح القدبر»و ،(2/486)« تفسري ابن كثري»، و(486

 (.814 -82/811)« برالتحربر والتنو»و
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 : (1)إشارة إىل شدة لداوهت ، وكأن  ال لدو  غريه ، كام قهل: ﴾ۆئ ۆئ﴿

 ومنه  لدوٌّ يف ثهاب األصادِق ***  ئ فمنه  لدوٌّ كارٌش لن لدا

 ل  فهك  فعُل العدوِّ املفارِق ***  ومنه  قربٌب ألُِّ  اخلَْطب قرُب 

 و م بطييوا إال كقرَي الدوانِق ***  أردت  رضا الرمحن قييًا وقاليًا

د يف درب اجلهاد خطاُك ُ   وجنَّيك  فه  خفيَّ املزالِق ***  فسدَّ

ه  بذلك؛ لتييسه  وخمالط له  لىل لورات ته  املؤمنني باملدبنة، واطالوخصَّ

، «فانفه  من األرض»: ، أو«فاقتيه »: ونيحظ هنا أن ا هل  م بقل: ﴾ۈئۈئ﴿ املسيمني،

، وهذا أصل لِّه  يف التعامل مع املنافقني، فقد كانوا ُبصيُّون مع (2)وإنام أمره باحلذر

ُبعاَتيون لىل القعود املسيمني وبصومون، وقد بقع ليعضه  اخلروج ليجهاد، وكانوا 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿: لن اجلهاد، كام يف قصة تيوك

، وجاءوا والتذروا [91: التوبة] ﴾ڌ ڌ ڎ ڎڈ

 .، فقيل منه  لذره صىل ا هل ليه  وسي من النيي 

بعامل املنافقني،  صىل ا هل ليه  وسي ولهتنا نعامل بعضنا بعًضا مثيام كان الرسول 

يف قصة ختيف  لن غزوة تيوك، أن  ملا جاء   لن ريض ا هلففي كدبث كعب بن مالك 

َقيَِل منه  لالنهته  وكفَّ لنه   صىل ا هل ليه  وسي املنافقون والتذروا من النيي 

 .(3)واستغفر هل  ووكل ُسائره  إىل ا هل

                                                           

 .ليشالر لصام العطار( 1)

، (2/498)« أضواء اليهان»، و(5/816)« فتح القدبر»، و(1/514)« الكشاف»: بنِّر( 2)

 (.82/814)« التحربر والتنوبر»و

 (.8169)« ي صحهح مس»، و(1142)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 3)
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وإن استغفرت ألخهك املسي  فيها ونعمت، وإن  م تستغفر فهذا شأنك، بكفي 

ك، وال تفرسِّ   .امل  تفسرًيا سهًِّئا، وأوكيت ُسبرت  إىل ا هل ألأنك تكف لن  رشَّ

إن املنافقني تنِّه  ُسي متآمر متغيغل يف األمة ولدو هلا، وهذا بقتيض احلذر 

والتهقظ، وبخاصة أهن  من اليهئة نفسها وبتكيمون اليغة ذاهتا، وبنتمون إىل املكونات 

ا وكاولوا هدم اإلسالم زابدولهنها، وبتِّاهرون بأهن  من الطهنة نفسها، وربام زادوا و

 .باس  محابت  والغرية ليه 

قاتل ا هل : وهذه صهغة دلاء تستعمل كتى مع َمن خيطئ، فهقال: ﴾ېئ ېئېئ ىئ ىئ﴿

 !فالًنا، كهف فعل كذا، أو قال كذا

أن ا هل تعاىل هو الذي بتوىلَّ قتاهل  وُييط خمططاهت ، و م : وجيوز أن يكون املعنى

 .(1)قاتيه : وسي  صىل ا هل ليه بقل لنيه  

ٱ ٻ ٻ ﴿: وهذا بيقي مزبًدا من الضوء لىل قول  تعاىل يف اآلبة األخرى

 .[9: التحرب ] ﴾ٻ ٻ پ پپ

 .موكواًل إىل الناسإن جماهدة املنافقني ختتيف لن جماهدة الكفار، ولهس قتاهل  

ث  تعجب منه  كهف بصدفون لن احلق لىل رغ  وضوك  وبهان ، وأهن  

وشهدوا  صىل ا هل ليه  وسي من بعد ما استجهب ل ، فقد رأوا النيي  ُياجون يف ا هل

التنزبل وخالطوا املسيمني ورأوا العرب واآلبات، ولكن السيب هو ما سيق من الطيع 

 .(2)ألرضوالىل قيوهب ، ملَّا صدوا و

                                                           

، (42/486)« تفسري القرطيي»و ،(5/848)« املحرر الوجهز»، و(1/514)« الكشاف»: بنِّر( 1)

 (.811 -41/816)« روح املعاين»، و(5/816)« فتح القدبر»و

 (.42/486)« تفسري القرطيي»، و(1/514)« الكشاف»: بنِّر( 2)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ *

 :﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

لعل القائل ممن : ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿

ا هل بن ُأيَب  ابن  درجات، كام ُنقل لن ليد و أكسن كااًل منه ، فه  كانواخيتيط هب ، وه

َسُيوَل أن  ملا رجع يف غزوة ُأكد بثيث اجلهش، أو بعد قصة املُرْبِسهع بدأ الناس بتفرقون 

تعال بستغفر لك رسوُل : من كول  وبسهئون الِّن ب ، فحهنئذ جاءه بعضه  وقال ل 

 .(1)ا هل

اذهب إىل جهة العيو، لكن ُنيس هذا املعنى، : أي ق من العيو،أصيها مشت: وتعال

 .(2)اك ر: هي ، أو: وصار براد هبا معنى

رجل لني سمح  صىل ا هل ليه  وسي وإنام قالوا ذلك؛ ألهن  لرفوا أن رسول ا هل 

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿: سهل ُيب اخلري ليناس وبؤثر جانب الرمحة، وقد قال ل  رب 

 . [21: التوبة] ﴾ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

ولهس املقصود العدد، وإنام املراد أنك مهام أكثرت من االستغفار فين بغفر هل  

ُت فاخرتُت، لو أعلُم أين إن زدُت »: صىل ا هل ليه  وسي ، ومع هذا قال (3)رهب  إين ُخريِّ

 .(1)«عىل السبعنَي ُيغفُر له لزدُت عليها

                                                           

 .، واملصادر اآلتهة(2/481)« كثريتفسري ابن »، و(42/486)« تفسري القرطيي»: بنِّر( 1)

تفسري »، و(8/865)« الزاهر يف معاين كيامت الناس»، و(895ص)« تأوبل مشكل القرآن»: بنِّر( 2)

« زاد املسري»، و«ع ل ا»، «ص ع د»( 521، 121ص)« املفردات يف غربب القرآن»، و(8/21)« الثعييي

 (.44/454)« ريلمدة القا»، و(82/818)« التحربر والتنوبر»، و(4/829)

« التحربر والتنوبر»و، (8/114)« فتح القدبر»، و(5/841)« املحرر الوجهز»: بنِّر( 3)

(41/812.) 
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ألن معناه أن   م  بد أبيغ؛، والتشد(2)ُقرئت بالتشدبد وبالتخفهف: ﴾پ ڀ﴿

 صىل ا هل ليه  وسي لن نذهب إىل رسول ا هل : ، وقالوا(3)بيووه مرة واكدة، وإنام مرات

 .لهستغفر لنا

ِّهر من مِّاهر اإللراض والتعايل والصدود، فه  بمهيون م ﴾پ ڀ﴿و

 .﴾ڀ ڀ ڀ ٺ﴿: رؤوسه  وبرصفون وجوهه  امتناًلا واستهزاًء، ولذا قال

بدون أن تيتقي ألهنه  بألني َمن ُيادثه  وبقرتح وهو أهن  ال بر وفهها معنى آخر،

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿: ليهه ؛ ألن العهون تفضح؛ وهلذا قال سيحان  لنه 

)[49: كزاباأل] ﴾ڱڱ
4) . 

ث كتى ال براه  وال بقرأ لالمات  فه  بيوون رؤوسه  إىل غري جهة املتحدِّ

 .الكذب واخليث يف لهوهن 

ن وال ُهدى، إنام هو الكرِب، وما دوره  إبامفيهس يف ص: ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ﴿

صىل منعه  من اإلبامن إال هو؛ وهلذا ال جيتمع اإلبامن والكرب يف قيب امرئ مسي ، قال 

ٍة من كَِّْبٍ »: ا هل ليه  وسي  إن : قال رجٌل . «َّل يدخُل اجلنَة َمن كان يف قلبه مثقاُل َذرَّ

                                                                                                                                                    

، 8111)« صحهح مسي »، و(1614، 1611، 4866، 4869)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 1)

8111.) 

القراءات احلجة يف »، و(686ص)« السيعة يف القراءات»، و(88/651)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

، (8/822)« القراءات العرشالنرش يف »، و(844ص)« التهسري يف القراءات السيع»، و(816ص)« السيع

 (.118 -9/114)« معج  القراءات»و

، (41/812)« روح املعاين»، و(1/514)« الكشاف»، و(88/651)« تفسري الطربي»: بنِّر( 3)

 (.82/811)« التحربر والتنوبر»و

« تفسري القرطيي»، و(4199ص)ليواكدي « الوجهز»، و(41 -6/46)« اورديتفسري امل»: بنِّر( 4)

 (.2/481)« تفسري ابن كثري»، و(42/486)
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إن اهللَ مجيٌل ُيبُّ اجلامَل، الكَُّب »: قال .ي  كسنةً الرجَل ُيبُّ أن بكون ثوب  كسنًا ونع

، وَغْمُط الناس  .(1)«َبَطُر احلقِّ

َأالَّ بأتوا إله ؛ ألهن  لو جاؤوه  صىل ا هل ليه  وسي وكان من رمحة ا هل برسول  

َأالَّ بدلو الدلاء  صىل ا هل ليه  وسي فاستغفر هل  فين بغفر ا هل هل ، فمن ِكفظ ا هل لنيه  

 .  ا هل بأهن   م بأتوه وصاروا بصدون وه  مستكربونجاب، فرمحذي ال بستال

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿ *

 :﴾ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

ٱ ٻ ٻ ﴿: يف شأن الذبن كفروا« سورة اليقرة»نا، ويف ه ﴾ٺ﴿

، تدل لىل استواء الطرفني؛ وهلذا بأيت بعدها ذكر الطرفني، [6: اليقرة] ﴾ٻ ٻ

اإلنذار وترك ؛ وألن  بستوي لنده  « سورة اليقرة»ويف  ،(2)ومها هنا االستغفار ولدم 

االستغفار ولدم  َكَك  ا هل ليه  بأن  سواء ليهه  هذا أم ذاك، فا هل تعاىل لي  منه  ما 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿: جعل املغفرة ليهه  كرام

اخلارج : هووالفاسق ، ﴾ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

 .، فه  ال هيتدون(3)لىل الطالة ولن احلق

                                                           

 .ريض ا هل لن  مسعود بن ا هل من كدبث ليد( 94)أخرج  مسي  ( 1)

، (1/518)، (4/11)« الكشاف»، و(88/652)، (4/868)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 (.41/812)« روح املعاين»، و(5/816)« فتح القدبر»، و(8/821)« تفسري الرازي»، و(81/511)

، (4/481)« الزاهر يف معاين كيامت الناس»، و(686ص)« فردات يف غربب القرآنامل»: بنِّر( 3)

 .«ف س ق»( 86/818)« تاج العروس»و
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ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ﴿ *

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

 :﴾ڈ

ُيتمل أن بكون : ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴿

املراد املهاجربن الذبن هاجروا من مكة إىل املدبنة، وتركوا أمواهل  وبهوهت  يف سيهل 

، وه  بِّنون أن (1)ال تنفقوا ليهه  كتى بنفضوا، وبرتكوه وبيتعدوا لن : ا هل، فهقولون

ما بتوقف اإلنفاق سوف بنفضون مرسلني بالدره  والدبنار، وبمجرد  الدنها تدار

 !زرافات زرافات

ة، وبعض األلراب الذبن بأتون  فَّ وربام قصدوا فئة من الفقراء، كأصحاب الصُّ

 . وما لنده  يشء

ڃ ﴿: ا قالا هل بن ُأيَب  قال ذلك مِِّهًرا ليشفقة، وألين ؛ وهلذ وقد ورد أن ليد

؛ ألن  قاهلا يف املجيس، فذكر أن «من لند حممدلىل »: ل، و م بق﴾چ چ چ چ

موا  صىل ا هل ليه  وسي النييَّ  بأيت لنده األلراب والفقراء فهح رون مائدت ، فال تقدِّ

 . (2)الطعام كتى بذهيوا بعهًدا

صىل ا هل ليه  وه  هبذا بِّهرون الشفقة، وقصده  أن بيتعد الناس لن النيي 

 . (3)لست  ، وبنقطعوا لن جماولن اإلبامن والعي وسي 

                                                           

« برفتح القد»، و(84/115)ليواكدي « التفسري اليسهط»، و(88/659)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

(5/811.) 

ليواكدي « أسياب النزول»و، (9/884)« تفسري الثعييي»، و(1/889)« تفسري مقاتل»: بنِّر( 2)

« تفسري ابن كثري»، و(481، 42/484)« تفسري القرطيي»، و(1/518)« الكشاف»، و(188ص)

 (.82/816)« التحربر والتنوبر»، و(2/481)

 (.82/816)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 3)
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واملهاجرون كانوا رجااًل بعتمدون لىل أنفسه  يف الكسب والتجارة، وه  أهل 

 . أسواق ومواس  وركالت مشهورة

بهع  الرمحن بن لوف مع سعد قصة ليد: يدل لذلك ، ملا آخى ريض ا هل لنهامبن الرَّ

به صىل ا هل ليه  وسي النييُّ   ع ليه  أن بناصف  أهي  ومال ،بهنهام، فعرض سعد بن الرَّ

فربح شهًئا من . بارك ا هل لك يف أهيك ومالك، دلني لىل السوق: الرمحن فقال ل  ليد

، بعد أبام وليه  َورَضٌ من ُصْفرة، فقال صىل ا هل ليه  وسي َأِقٍط وسمن، فرآه النييُّ 

سوَل ا هل، با ر: رب؟ قالما اخل: أي. «الرمحن؟ َمْهَيْم يا عبَد » صىل ا هل ليه  وسي النييُّ 

وزن نواة من ذهب، فقال : فقال. «كم أصدقتها؟»: قال. األنصارتزوجُت امرأًة من 

 .(1)«بارك اهللُ لك، أومل ولو بشاة»: صىل ا هل ليه  وسي 

بق  دِّ لىل األنصار وكسن بالئه ، واستشهد  ريض ا هل لن وقد أثنى أبو بكر الصِّ

 : ليني جعفر (2)بقول الطَُّفهل الَغنَويِّ 

 بنا نعُينا يف الواطئني فزلَّت***  َأْزَلَقْت جزى ا هلُ لنا جعفًرا كني 

نا  ُتالقي الذي َبْيَقوَن منا مليَّت***  َأَبْوا أن َبَميُّونا ولو أنَّ ُأمَّ

 إىل ُكُجرات َأْدَفَأْت وأظيَّت***  ه  َخَيطونا بالنفوس وأجلُئوا

 .لىل العمل والكدح واإلنتاج واإلسالم دبن بنهى لن التواكل، وُيث

                                                           

 .ريض ا هل لن  لوف بن الرمحن من كدبث ليد( 8112)أخرج  اليخاري ( 1)

 .ريض ا هل لن من كدبث أنس ( 4181)، ومسي  (8981، 8124، 8119)ري وأخرج  اليخا

، (854ص)« احلامسة الصغرى»، و(4/429)« األم»، و(21)لهحهى بن آدم « اخلراج»: بنِّر( 2)

« زهر اآلداب وثمر األلياب»، و(411ص)« لهار الشعر»و، (8/129)لعمر بن شيَّة « تاربخ املدبنة»و

، وما تقدم يف (48/446)« صيح األلشى يف صنالة اإلنشاء»، و(9/414)« لسان العرب»، و(4/14)

 . [9: احلرش]﴾ ...ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴿: «سورة احلرش»
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املطر، وخزائن : خزائن الساموات: قيل: ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ﴿

 . النيات: األرض

، وخزائن [84: املدثر] ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې﴿الغهوب، : خزائن الساموات: وقيل

 .القيوب، أن بسخر ا هل قيوب العياد بعضه  ليعض: األرض

والشمس بأشعتها، واهلواء، املطر، : ، وبدخل يف خزائن السامواتالعموم واألوىل

النيات : زل مما بنفع الناس، وغريها مما ال بعيم  الناس، وخزائن األرضوكل ما بن

والنفط والثروات املكنوزة يف باطنها، وما بِّهر وبدب لىل ظاهرها من كهوانات 

 .(1)وناس

فهذا من املعاين اإلبامنهة القييهة، : ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ﴿

امن واألخوة واإلبثار والقه  النيهية، فكهف ملَن ه  واملنافقون ال بفقهون يف اإلب

ندة أن بفقهوا هذه املعاين املرشقة؟ إنام ه  لكوف لىل ظاهر من احلهاة كاخلُُشب املس

 .الدنها ولىل األشكال والرسوم

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ﴿ *

ڱ ڱ گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

 : ﴾ڱ

وَمن مع  ه   صىل ا هل ليه  وسي وه  بعتقدون أنفسه  ألزة، وأن الرسول 

، فالعزة ﴾گ گ ڳ ڳ﴿: ، فرد ا هل ليهه  بقول (2)األذالء

                                                           

ليواكدي « يسهطالتفسري ال»، و(88/659)« تفسري الطربي»، و(1/814)« تفسري مقاتل»: بنِّر( 1)

تفسري »، و(1/829)« د املسريزا»، و(5/841)« املحرر الوجهز»، و(1/518)« الكشاف»، و(84/116)

 (.82/812)« التحربر والتنوبر»، و(5/811)« فتح القدبر»، و(42/482)« القرطيي

، (41/841)« روح املعاين»، و(5/811)« فتح القدبر»، و(1/518)« الكشاف»: بنِّر( 2)

 (.82/819)« ر والتنوبرالتحرب»و
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 هل ولرسول  وملَن آمنوا با هل ورسول ، فيه  لزة الياطن باإلبامن، ولزة الِّاهر بالنرص 

الثقة با هل واالنتساب لدبن  وانتِّار والغنى والتمكني، ويف كال االستضعاف هل  لزة 

 .فرج 

اخلزائن بأهن  ال شأن املال و وقد لربَّ يف: ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ﴿

؛ ألن األمر بتطيَّب فقًها قييهاا لمهًقا، يف كني أن  لربَّ هنا يف شأن العزة بعدم (1)بفقهون

نافقني العي ؛ ألن األمر أوضح وأظهر، فهو مدَرك بالعهان ملَن أراد، وإن كان بعض امل

ىل ظهور اإلسالم وقوت  بغالطون وجيادلون يف احلقائق، وبتجاهيون الدالئل الواقعهة ل

 .وانتشاره وغيية أهي 

وه  كسيوها كسهة سطحهة أن لدد أهل املدبنة كذا ولدد املهاجربن كذا، فأهل 

  املدبنة أكثر، ولذا بمكن أن ُنخرجه  من املدبنة، يف كني أن األمر لىل خالف تقدبره

 : ألمربن

يف السنة  املُرْبِسهعأن املهاجربن ازدادوا بوًما بعد بوم؛ وإذا كانت غزوة  -1

ا ألهل املدبنة إن  م بكن  اخلامسة، فمن املحتمل آنذاك أن بكون لدد املهاجربن متساوبا

 .أكثر

صىل ا هل ليه  أن أهل املدبنة أنفسه  أصيح أكثره  مع صف اإلبامن بالرسول  -2

ومع املهاجربن ضدك  أهيا املنافقون؛ ولذلك أنت  حمشورون منعزلون ولددك   وسي 

 .ال تعيمون و م تدركوا أن ثمة تغرًيا بطرأ لىل الساكة تتسارع خطاه قيهل ولكنك 

واجلمية التهدبدبة التي قاهلا ابُن َسُيوَل كانت يف كالة غضب، فكانت يف بدابتها 

ر  .صغرية، ومعِّ  النار من مستصغر الرشَّ

                                                           

 (.82/851)« التحربر والتنوبر»، و(41/844)« روح املعاين»: بنِّر. كام يف اآلبة السابقة( 1)
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أن إدراك  وكثرًيا ما تكون احلروب العِّهمة بسيب رشارة ال ُبْؤَب  هلا، والِّاهر

أن الوقت لهس يف صاحله ، وأن قوهت  تتآكل، وقوة  -وكياره  بخاصة -ملنافقنيا

اإلسالم تزداد، جيعيه  بفتعيون مثل هذه احلوادث، وبستغيوهنا إلكداث اليييية 

 .وهتههج اليسطاء، وتغربًرا حلدثاء العهد باإلسالم، وإضالاًل هل  لريجعوا إىل الكفر

احلكامء َأالَّ بسرتسيوا يف سامع كالم الصغار  العقالء ووهنا فائدة، وهي أن لىل

والسفهاء ولو نرشوه يف وسائل اإللالم، فقد ُبثري فتنًا من ال يشء، وطي الكالم 

وجتاهي  ما أمكن أفضل من إشالت  وإلادت  وتردبده ولو لىل سيهل النقد أو الرفض 

 .ل ، فإماتة الياطل بتجاهي  أفضل وأوىل

لىل املجتمعات حماولة زرع الفتنة فهها، وحتربك بذور  اخل اخلطريةث  إن من املد

العصيهات التي حتمل لىل االكرتاب، كاإلقيهمهة والقييهة والعنرصبة والعصيهة 

ڍ ڍ ﴿: اجلاهيهة، والواجب أن بشعر الناس بنعمة ا هل ليهه  بالوكدة

حتقرًيا لغريه،  ، وأن ال بتعاطى طرف ازدراًء أو هتوبنًا أو[418: آل لمران] ﴾ڌ

 : (1)ألمر كام قهلوال بستعرض قوت  ولدت ، فا

 !إن بني لمك فهه  ِرماُح ***  جاء َشِقهٌق لارًضا ُرحم 

ا هل بَن ُأيَب  ابَن َسُيوَل بعد ما قال  ويف القصة مشهد بسرتلي االنتياه، وهو أن ليدَ 

يف قتي ، فأبى ليه  رسوُل  صىل ا هل ليه  وسي النييَّ  ريض ا هل لن ما قال، استأذن لمُر 

: فدلاه، فقال. «اهلل بن ُأيَبٍّ  اهلل بَن عبد ادُعوا ِّل عبَد »: ، وقالصىل ا هل ليه  وسي ا هل 

لئن رجعنا إىل : يقوُل »: وما بقوُل بأيب أنت وأمي؟ قال: قال. «َأََّل ترى ما يقوُل أبوك؟»

، أنت وا هل وا هل با رسوَل ا هلفقد صدق : فقال. «املدينة ليخرجنَّ األعزُّ منها األذلَّ 

                                                           

« معاهد التنصهص»، و(148ص)« رشح دبوان احلامسة»، و(8/888)« اليهان والتيهني»: بنِّر( 1)

 .منسوًبا إىل َكَجل بن َنْضية( 4/18)
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، أما وا هل، لقد قدمَت املدبنَة با رسوَل ا هل، وإن أهَل بثرَب لهعيمون  ، وهو األذلُّ األلزُّ

فقال . ، ولئن كان ُبْريض ا هلَ ورسوَل  أن آتَههام برأس  آلتهنَّهام ب ما هبا أكٌد أبرَّ مني

ا هل بن ُأيَب   ا هل بُن ليد قام ليدُ  وا املدبنةَ فيام قدم. «َّل»: صىل ا هل ليه  وسي رسوُل ا هل 

لئن رجعنا إىل املدبنة لهخرجنَّ األلزُّ منها : أنت القائُل : لىل باهبا بالسهف ألبه ، ث  قال

؟ أما وا هل لتعرفنَّ العزُة لك أو لرسول ا هل، وا هل ال بأوبك ظيُّ ، وال تأوب  أبًدا إال األ ذلَّ

با لَيخزرج، ابني بمنعني بهتي، با لَيخزرج، ابني بمنعني : قالف. بإذن من ا هل ورسول 

 هل ال وا: له  رجاٌل فكيَّموه، فقالفاجتمع إ. وا هل ال تأوب  أبًدا إال بإذن من : فقال. بهتي

: فأخربوه، فقال صىل ا هل ليه  وسي فأتوا النييَّ . بدخي  إال بإذن من ا هل ورسول 

صىل ا هل ليه  أما إذ جاء أمُر النيي : فأتوه، فقال. «ه ومسكنهَخلِّ : اذهبوا إليه، فقولوا له»

 .(1)فنع  وسي 

ا هل، إن  بيغني أنك تربُد با رسوَل : ، فقالصىل ا هل ليه  وسي ث  جاء ابن  إىل النيي 

، فإن كنَت فالاًل َفْأُمرين ب ، فأنا أمحُل إلهك رَأَسُ ، فوا هل لقد لَ  َقْتَل ليدِ  ِيَمِت ا هل بِن ُأيَب 

اًم فهقتَيُ ، اخلزرُج ما كان هبا رجٌل أبرُّ بوالِدِه مني، ولكني أخشى أن تأمَر ب  رجاًل ُمسي

ا هل بميش يف األرض كهاا كتى أقتَي ، فَأْقُتَل  ِل ليدِ فال َتَدُلني نفيس أن أنَِّر إىل قات

ُق به ُصْحَبَتُه، وبل ُنْحِسُن »: صىل ا هل ليه  وسي فقال . مؤمنًا بكافٍر، فأدخَل النارَ  فَّ َنرَتَ

)«ما َصِحَبنا
2). 

                                                           

 (.88/666)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

« تاربخ الطربي»، و(48/415)« تفسري الطربي»، و(1/856)البن هشام « السرية النيوبة»: بنِّر( 2)

، (8/488)« أسد الغابة»، و(8/588)« كشف املشكل»، و(1/64)لييههقي « دالئل النيوة»، و(8/441)

 (.8/599)« السرية احلييهة»، و(1/455)« اإلصابة»، و(1/452)« اليدابة والنهابة»و
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، وفه  نزل قول  يف مرض ، وصىلَّ ليه  لند موت  صىل ا هل ليه  وسي ولاده النييُّ 

 :سيحان 

)[21: التوبة] ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ﴿
1). 

ة  ففي هذا الرب واحلفاظ ورلابة احلقوق وكسن التأيتِّ  وسهاسة األمور بصرب وروبَّ

 .ليقوى املضادة مع الهقِّة واحلذر ولزل التأثري اليسءوتسامح 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿ *

 : ﴾ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

چ چ چ چ ڇ ﴿أن من سامت املنافقني أهن  : (2)مناسبة اآلية ملا قبلها

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

، بخالف املؤمنني األتقهاء الذبن [418: النساء] ﴾ڈ ڈ ژ ژ

، بألسنته ، وبقيوهب ، [494: آل لمران] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿

 .وبأبداهن ، بالتزام الطالة وترك املعصهة

وا بأمواهل  وأوالده ، وظنوا  ففي اآلبة التحذبر من صفات املنافقني الذبن التزُّ

رموه املال افتضَّ أن املال هو كل يشء، وأن َمن ألطوه املال فقد كسيوه، وَمن ك

: فقر دلهل الشقاء والتعاسة والتحقريوذهب، وأن الغنى دلهل الفالح والنجاح، وال

                                                           

 (.8111)« صحهح مسي »، و(1618)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 1)

« التحربر والتنوبر»، و(5/812)« فتح القدبر»، و(42/489)« لقرطييتفسري ا»: بنِّر( 2)

(82/851.) 
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، ولهس املقصود التخيلِّ لن املال، ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے﴿

 . (1)«نِْعَم املاُل الصالح للمرء الصالح»: صىل ا هل ليه  وسي فقد قال النييُّ 

ق واملال ل  ليودبة وزكاة، وب   بستطهع املسي  أن بعف وبكف وبنفق وبتصدَّ

 .كدود ما أمر ا هل ب ، أو أن بكون املال مشغية لن ذكر ا هلوجياهد، وإنام املذموم جتاوز 

 : ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې﴿ *

طيب إلهه  أن بكسيوا املال من كالل، وأن بنفقوه يف كالل، وأن بيادروا اآلجال 

ره  بأن املال لاربة، وهو من ا هل وإله ، فهو من فضي  ورز ق ، بصالح األلامل، وذكَّ

وسوف بزول لنك أو تزول أنت لن ، وتصيح وكهًدا فربًدا بال أهل وال مال، ولذا لربَّ 

كام  ؛ ألن اإلنسان بموت وكده،«قيل أن بأتهك  املوتمن »:  م بقلو ﴾ۆ﴿: بقول 

 ﴾ی جئ حئ مئ ىئ يئ﴿، [91: األنعام] ﴾ۇئ ۆئ ۆئ﴿: قال ربنا

ز بقرابت  وأهي  وَمن كول ،. [95: مرب ] لكن إذا ك رت  الوفاة  م بنفع   واإلنسان بتعزَّ

، بربد أباًما ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿: ذا أتاه املوت لىل سيهل التمنِّي والدلاءإ ﴾ۈ﴿أكد 

ف وماطل وغفل  ۉ ۉ ې ﴿معدودات، وفرصة ولو قصرية طاملا توفرت ل  فضهَّعها وسوَّ

 . وقع األمر موقع  وك رت الوفاة، ولن بنفع هذا التمني بعد إذ ﴾ې

ن أكد بموت إال وحت ره ندامة؛ إن كان حمسنًا ندم َأالَّ لِّه ، فام م ويف اآلبة ُس

وغالب ما يندم عليه املرء عند بكون ازداد، وإن كان مسهًئا ندم َأالَّ بكون نزع وتاب، 

 : املوت يتعلق بأمور خالصتها ما يأيت

                                                           

، وابن كيان (899)« األدب املفرد»، واليخاري يف (41168)، وأمحد (4164)أخرج  الطهاليس ( 1)

 .ريض ا هل لن من كدبث لمرو بن العاص ( 886، 8/8)، واحلاك  (8841)
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يت  برب ، بندم َأالَّ بكون مؤمنًا صاحلًا تقهاا، كام أشارت اآلبة، وهذا بتعيق بص -1

هدرت فهها، وضمن ذلك استذكار الذنوب واملعايص واملخالفات واألوقات التي أُ 

 .وكيام كانت املعصهة أكثر متعًة وأطول وقًتا كانت ندامتها لند املوت ألِّ 

م إكساًنا  -2 إىل الناس وخرًيا، كام دلَّ ليه  الندم يف اآلبة لىل بندم َأالَّ بكون قدَّ

، وبشمل هذا من باب أوىل الندم لىل ظي  الناس أو بخسه  لدم الصدقة واإلنفاق

 .ليهه  يف أنفسه  أو أهيهه  أو أمواهل  كقوقه  أو العدوان

بندم لىل أن بكون لا  لمره يف جمامية لآلخربن وتصنع هل ، و م بعش  -3

ربد هو، وبتمنى لو أن  التزل التمثهل وظهر بشخصهت  احلقهقهة وأكالم  كهات  كام ب

 .كات وطمو

بندم لىل اإلفراط يف العمل الدنهوي كالوظهفة أو التجارة بام أثَّر لىل صحت   -4

ونفسهت ، ومن َث َّ ُكرم من متعة احلهاة وزبنتها، وقرصَّ يف كقوق األهل والقرابة من 

 .قيهل وال كثري أجل يشء  م بعد بنفع  يف

ي من أجيه  بندم لىل تفوبت األصدقاء الذبن كانوا بستحقون أن بضحِّ  -5

ى هب   .فضحَّ

بندم لىل فوات فرص االستمتاع والسعادة التي كانت لىل مقربة من ، ولكن   -6

 . لا  مع املِّاهر والشكيهَّات ولهس مع احلقائق

ابهة بالتعيري لن الرضا بندم لىل كيت مشالره وأكاسهس ، سواًء كانت إجي -7

 .ملؤاخذةواحلب واالمتنان، أو سييهة بالتعيري لن العتب وا

كتاًبا مفهًدا لن أه  مخسة أشهاء بندم ( بروين وبر)وقد كتيت املمرضة االسرتالهة 

 .(1)ليهها اإلنسان لند املوت

                                                           

 .«أمنهات ما قيل املوت»: اسم ( 1)
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 : ﴾ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴿ *

مشتقة من النََّفس الذي برتدد شههًقا وزفرًيا، وهو لالمة احلهاة، فهكون : النفس

، [82: املدثر] ﴾جب حب خب مب ىب يب﴿: (1)اإلنسان: دوُيتمل أن يكون املقصوالروح، : معناه

 .[15: املائدة] ﴾ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴿

: ويؤمُر بأربع كلامت»: ريض ا هل لن كدبث ابن مسعود : ومصداق هذه اآليات

فهي آجال م روبة وألامل مكتوبة . (2)«بَكْتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقيٌّ أو سعيٌد 

 .ال تتقدم وال تتأخر

من أسامء ا هل احلسنى، واخلربة أدقُّ وأخص من العي ، وهي  اخلبري: ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴿

 . (3)املعرفة بالدقائق واليطائف واألُسار

وهذا مناسب ليسهاق؛ ألن ما بقول  اإلنسان لند بغتة املوت هي دلوى كاذبة 

، ولو صحت من  النهة حلسن [82: األنعام] ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿غالًيا، 

ت  الصادقة ولو كال القدر بهن  وبني العمل؛ وهلذا قال من  العمل، واملؤمن ُبؤجر لىل نه

، فال تكتبوها عليه حتى : يقوُل اهلل»: صىل ا هل ليه  وسي  إذا أراد عبدي أن يعمَل سيئة 

، وإذا أراد يعمَلها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجل فاكتبوها ل ه حسنة 

، فإن عملها فاكتبوها له بعرش أمثاهلا إىل  أن يعمَل حسنة  فلم يعملها فاكتبوها له حسنة 

 .(4)«ة ضعفمئسبع

   
 

                                                           

 (.82/855)« التحربر والتنوبر»: بنِّر (1)

 (.8618)، ومسي  (1151)أخرج  اليخاري ( 2)

، (481ص)ليزجاجي « اشتقاق أسامء ا هل»، و(15ص)ليزجاج « تفسري أسامء ا هل احلسنى»: بنِّر( 3)

 (.454ص)ليمؤلِّف « مع ا هل»، و(82/856)« التحربر والتنوبر»و

 .ريض ا هل لن من كدبث أيب هربرة ( 482)، ومسي  (1514)أخرج  اليخاري ( 4)
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* 

 .(1)«سورة التغابن»: اسمها املشهور، وال ُتعرف إال ب 

 .(2)ثامين لرشة آبة باتفاق ليامء العدِّ   *

 .(4)ىل أهنا مكهة، وذهب الضحاك إ(3)لند مجهور املفرسبن  *

 .(5)، ولكرمة ومجالة أن فهها املكي واملدينريض ا هل لنهاموالبن لياس 

                                                           

« جامع الرتمذي»، و(6/455)« اليخاري صحهح»، و(668ص)« تفسري جماهد»: بنِّر( 1)

« بصائر ذوي التمههز»، و(5/841)« املحرر الوجهز»، و(88/5)« تفسري الطربي»، و(5/816)

 (. 82/852)« التحربر والتنوبر»، و(41/841)« روح املعاين»، و(4/161)

مصالد »، و(819ص)« مجال القراء وكامل اإلقراء»، و(812ص)« اليهان يف لدِّ آي القرآن»: بنِّر (2)

 (.8/91)« النِّر لإلرشاف لىل مقاصد السور

اليحر املحهط يف »، و(42/484)« تفسري القرطيي»، و(5/112)« تفسري السمعاين»: بنِّر( 3)

فتح اليهان يف مقاصد »، و(41/841)« ملعاينروح ا»، و(5/821)« فتح القدبر»، و(41/421)« التفسري

 (.82/852)« وبرالتحربر والتن»، و(41/464)« القرآن

، (42/484)« تفسري القرطيي»، و(1/894)« زاد املسري»، و(5/112)« تفسري اليغوي»: بنِّر( 4)

 .، واملصادر السابقة(49/488)« اليياب يف ليوم الكتاب»و

« تفسري اليغوي»، و(48/1191)« اهلدابة إىل بيوغ النهابة»، و(1/819)« تفسري مقاتل»: بنِّر( 5)

، (8/29)« مصالد النِّر لإلرشاف لىل مقاصد السور»، و(2/485)« ابن كثري تفسري»، و(2/486)

 .واملصادر السابقة
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وهذا أظهر وأقوى؛ فإن ما يف السورة من موضوع اليعث وجمادلة املرشكني ما هو 

السور املكهة، وفهها من التحذبر من لداوة األوالد واألزواج ما هو أشي  من أغراض 

 .باملدين

پ پپ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿ *

 : ﴾ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ

االستفتاح بالتسيهح معهود يف مطالع السور، وخاصة املسيِّحات، وهو بأيت 

املايض، كام يف ، وبأيت بصهغة «سورة اجلمعة»بصهغة املضارع، كام يف هذه السورة، و

سورة »، كام يف (األمر)، وبأيت بصهغة املستقيل«سورة الصف»و، «سورة احلدبد»

 . «األلىل

وصهغة املايض إشارة إىل لراقة التسيهح، وأن التسيهح  هل ُوجد منذ ُوجد َمن 

 . ، فيهس أمًرا طارًئا، بل هو راسٌخ قدبٌ  قدم األكوانسيحان  وتعاىلبسيِّح ا هل 

د، وأن  لهس شهًئا وقع وانتهى، بل هو أما يف امل ضارع، فهو إشارة إىل التجدُّ

 . مستدب  مستمر مستغرق ليزمان

 . (1)مر، فهو إشارة إىل املستقيل وأن التسيهح باق ال بزولاأل وأما

گ گ گ گ ڳ ﴿: وثمة تسيهح الكون الالهج بالثناء لىل ا هل ومتجهده

 ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ڳ ڳڳ

 . [11: اإلُساء]

انسهاقها ألمر ا هل يف نِّام فيكي رباين منضيط ال بتقدم وال : ومن تسبيح الكائنات

، وهو جزء من املعنى، لكن ال بمنع أن نفه  من (1)، وهبذا فرسه بعض أهل العي بتأخر

                                                           

، (49/18)« اليياب يف ليوم الكتاب»، و(586، 118 -89/114)« تفسري الرازي»: بنِّر( 1)

 (.2/1)، (1/514)« أضواء اليهان»، و(82/861) «التحربر والتنوبر»و
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، ﴾ڻ ڻ ڻ ڻۀ﴿: السهاق أن كل يشء بسيِّح ا هل بيغة ال نفهمها؛ وهلذا قال

 .يف كني أن كركة األفالك مما بفقه  الناس وبدركون  وبقرؤون 

ت االضطراري الذي ففي آبات األمر بالتسيهح إشارة إىل الفرق بني تسيهح الكائنا

ًفا؛ ُجييت ليه ، وبني التسيهح االختهاري الذي  ُبؤمر ب  اجلان واإلنسان فهكون ب  مكيَّ

صىل ا هل ليه  ، قال [4: األلىل] ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴿: وهلذا ملا نزلت

: ، قال[11: الواقعة] ﴾ېئ ېئ ېئ ىئىئ﴿: وملا نزلت. «اجعلوها يف سجودكم»: وسي 

 .ء منها تسيهحالة جزوالص. (2)«اجعلوها يف ركوعكم»

تقدبس ا هل سيحان  وتنزهي  لن صفات النقص كيها، وإثيات الكامل ل  : والتسبيح

 .(3)وكده

 . ، كالسامء واألرض والنجوم واألفالك(4)طيق غالًيا لىل غري العاقلتُ  ﴾پ﴿

ويف ذلك إشارة إىل أن يف الساموات لوا م لِّهمة ال بعيمها إال ا هل، ويف األرض 

فهي تفتح لقل اإلنسان لىل امتداد املخيوقات وسعتها، وأهنا كيها لىل مثل ذلك، 

تحق املوىل َأاَل بس! ح برهبا، أفال بيهق باإلنسان أن بكون مثيها؟كثرهتا تيهج بالتسيه

د بامليك التام املطيق! ، هذا التسيهح؟﴾ڀ ڀ﴿الذي   . فهو سيحان  متفرِّ

                                                                                                                                                    

 (.8/818)« صفوة التفاسري»، و(9/4116)« رآنالتفسري القرآين ليق»: بنِّر( 1)

أخرج  الطهاليس، وأمحد، وأبو داود، وابن ماج ، وابن خزبمة، وابن كيان من كدبث لقية بن ( 2)

 .﴾ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ﴿: «سورة الواقعة»، وتقدم خترجي  يف ريض ا هل لن لامر 

التيهان يف تفسري »، و«س ب ح»( 4/868)« املصياح املنري»، و(8/114)« لسان العرب»: بنِّر( 3)

 .﴾ۀں ڻ ڻ ڻ ﴿: «سورة األلىل»، وما سهأيت يف (61ص)« غربب القرآن

رشح الترصبح لىل »، و(4/485)« رشح األشموين»، و(4/411)« رشح ابن لقهل»: بنِّر( 4)

 (.4/854)« اهلوامع مهع»، و(4/451)« التوضهح
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ن ميك وم الدبن، وال ميك إال ل ؛ ألاملَيِك، واملالك، ومالك ب: ولذلك من أسامئه

الناس ميك ناقص حمدود بزمن، أما ميك ا هل سيحان  فهو دائ  ال بزول وال ُيول وال 

 . (1)بتغري

ف وكده،  وهو الذي خيق األشهاء ومنحها خصائصها ووجودها، وهو املترصِّ

 ﴾ېئ ىئ ىئىئ﴿: يحان  بوم القهامةفيهس ثمَت ُمْيك كقهقي إال ل ؛ وهلذا بقول س

)[46: غافر] ﴾ہ ھ ھ ھ﴿: جيهب نفس و
2). 

ا إال ل ، وال بستحق احلمد املطيق إال هو سيحان ف ﴾ڀ ڀٺ﴿  ، (3)ال محد كقا

، فهو املحمود بحق واستحقاق، وهو اخليهق [8: الفاحتة] ﴾پ پ پ پ﴿فـ

 : (4)بقول املتنيي

 احلمد كاٌء وال مهٌ  وال داُل يف ***  متيَّك احلمَد كتى ما ملفتخر

الثناء لىل ا هل بصفات الكامل، كالقدرة والعي  واحلي  والشكر : هو مدحلوا

 .(5)والرضا والكرم واجلود والفضل

وبيحق احلمد الشكر، وهو الثناء لىل املحمود بالنع  التي أسداها إىل العياد، 

 .(1)فتشكره لىل السمع واليرص والعقل واملال والولد

                                                           

ليمؤلِّف « مع ا هل»، و(81/852)« التحربر والتنوبر»، و(81/461)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 .«سورة الفاحتة»، وما تقدم يف (65ص)

التفسري »، و(81/899)، (4/451)« تفسري الطربي»، و(4/886)« تفسري ُيهى بن سالم»: بنِّر( 2)

تفسري »، و(1/554)« الكشاف»، و(411 -1/418)« ليغويتفسري ا»، و(1/1)ليواكدي « الوسهط

 .، واملصادر السابقة(81/511)« الرازي

، (4/498)« تفسري الرازي»، و(8/865)« املحرر الوجهز»، و(88/5)« تفسري الطربي»: بنِّر( 3)

 (.82/864)« التحربر والتنوبر»و

 (.8/825)ربي اليقاء العكاملنسوب إىل أيب « رشك »، و(129ص)« دبوان املتنيي»: بنِّر( 4)

 .«سورة الفاحتة»بنِّر ما تقدم يف ( 5)
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قدرت  خيق  ل  القدرة التامة، ومن: ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿

 .(2)األرض وما فههامالساموات و

بتوجَّ  بالتوبهخ والعتاب وهذا االستهالل العِّه  بوكي بام بعده؛ ألن  سوف 

 .ليشاردبن لن ا هل

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ﴿ *

 :﴾ڦ ڦ ڦ

 .(3)هيا اليرشأ ﴾ٿ ٹ ٹ﴿

ٹ ٹ ڤ ﴿: وُيتمل أن بكون هنا وقف، ث  جاء ما بعده مستأنًفا

 .﴾ڤڤ

 : (4)وبني املعنيني فرقمية الواكدة، الم متصل كاجلوُيتمل أن  ك

أن ا هل تعاىل خيق الناس، ث  بعد ذلك استأنف : وعىل قراءة الفصل يكون املعنى

 . خرًبا جدبًدا، وهو أن الناس أقسام؛ منه  الكافر ومنه  املؤمن، ولىل هذا ال إشكال

ني، منك  الكافر ومنك  أن ا هل تعاىل خيقك  خمتيف: أما عىل قراءة الوصل فاملعنى

ب ، لكن ا هل تعاىل بدأ ن، واملؤمن أرشف وألِّ  منزلة، فكان املِّنون أن بيدأ املؤم

                                                                                                                                                    

« تفسري املاوردي»، و(4/485)« تفسري الطربي»، و(49ص)البن قتهية « غربب القرآن»: بنِّر( 1)

املصياح »، و(856ص)« املفردات يف غربب القرآن»، و(814ص)« معج  الفروق اليغوبة»، و(4/58)

 .«ح م د»( 4/419)« املنري

 (.2/485)« تفسري ابن كثري»، و(88/5)« سري الطربيتف»: بنِّر( 2)

التحربر »، و(42/488)« تفسري القرطيي»، و(48/1192)« اهلدابة إىل بيوغ النهابة»: بنِّر( 3)

 . ، واملصادر السابقة(82/868)« والتنوبر

، (1/516)« الكشاف»، و(2/411)« تفسري اليغوي»، و(9/886)« تفسري الثعييي»: بنِّر( 4)

اليحر املحهط »، و(42/488)« تفسري القرطيي»، و(1/898)« زاد املسري»، و(5/842)« املحرر الوجهز»و

 (. 5/824)« فتح القدبر»، و(49/481)« اليياب يف ليوم الكتاب»، و(41/422)« يف التفسري
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خب مب ىب يب جت ﴿بالكافر؛ ألن  كال أغيب الناس، كام يف آبات كثرية 

 .[418: بوسف] ﴾حت خت

وألن سهاق السورة يف معاتية وتوبهخ صنف من الكافربن، ودكض كججه  

 . (1)من املناسب أن بيدأ بذلك متههًدا ملا بعدهوادلاءاهت ، فكان 

ولهس يف اآلبة ما بدل لىل أن اإلنسان جمرب ال اختهار ل  وال مشهئة؛ ألن  لو كان 

ن الس : ورة نفسها األمر باإلبامنكذلك  م بكن لألمر باإلبامن معنى، وا هل تعاىل ضمَّ

ر من الكفر، وأن َمن كفر فإ[2: التغابن] ﴾ۇ ۆ ۆ﴿ ن ا هل تعاىل غني ، وكذَّ

د الك افربن، مما بدل لىل أن اإلبامن أو الكفر هو اختهار العيد لنفس ، وإن لن ، وتولَّ

 .كان ا هل لي  ماذا سوف ُيدث من العياد مجية وتفصهاًل 

: ، وقد ثيت أن ا هل لو شاء ما أرشكوا(2)ختفى ليه  خافهةفهو ليه  بصري خيري ال 

، فيو شاء ا هل أن جيرب [411: بونس] ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ﴿

الناس لىل اإلبامن ألكرهه  ليه  فكانوا مؤمنني كيه ، أو جعي  ِجييَّة فهه  ال مندوكة 

وإرادة، وهي رضورة هل  لنها كشأن املالئكة، ولكن  أراد بحكمت  أن جيعل هل  مشهئة 

رأ أو نفسهة بعرفها كل أكد، أن  إن شاء أن برفع هذا اإلناء أو بضع  أو برشب أو بق

ال أربده، : وقد بأخذ شهًئا ث  بعزف لن  وبقول... بقوم أو بقعد أو بتكي  أو بسكت

مستقر معيوم، وكذلك ما بتعيق باألخالق والدبن األصل فهها أن اإلنسان  هذا أمر

 .ر وكساب  لىل ضوء ما اختار لنفس كائن خمتا

                                                           

« وبرالتحربر والتن»، و(9/818)« تفسري القاسمي»، و(2/855)« تفسري أيب السعود»: بنِّر( 1)

(82/868.) 

« فتح القدبر»، و(48/1199)« اهلدابة إىل بيوغ النهابة»، و(88/5)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 (.41/461)« فتح اليهان يف مقاصد القرآن»، و(5/824)
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من الساموات  ، فيعد ما ذكر أن التسيهح بصدرومناسبة اآلية ملا قبلها ظاهر

لىل سيهل الفطرة واجِلييَّة، انتقل إىل خصوص الكائن املختار الذي واألرض وما فهها 

فه  صفة بمقدوره أن بسيِّح أو بكفر وهو اإلنسان، فينيَّ أن خيق الناس خاصة توجد 

أن بكون كافًرا أو مؤمنًا، وأن كثرة الكفر ال ت ر ا هل شهًئا، و هل لوا م ومالئكة تسيِّح 

 !ون فتور وال كفورد

 : ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ﴿ *

إتقان خيق الساموات واألرض، ووجود النِّام والسنن والنوامهس  :ومن احلقِّ 

وال تصطدم، وكيها تسري بمقدار الضابطة حلركة األفالك، فال بيغي بعضها لىل بعض، 

ق مصالح الذبن بعهشون لىل ظاهرها  .(1)ُيقِّ

لداربن، وإلرادة تتعيق بإنزال الكتب خيقها حلكمة يف ا أن ا هل تعاىل:    ِومن احلق

ڻ ﴿: وإرسال الرسل وابتالء الناس؛ وهلذا ذكر لن املؤمنني تسيهمه  وبقِّة قيوهب 

﴾ ہڻ ڻ ۀ ۀ
(2). 

 . (3)ألطى كل إنسان صورت : يأ ﴾ڃ ڃ ڃڃ﴿

ر، فهذه معاٍن متسيسية هنابتها: وهلذا من أسامئ  سيحان   اخلالق، اليارئ، املصوِّ

 . (1)التصوبر، وهو ظهورك ليحهاة هبذه الصورة التي أنت ليهها

                                                           

اليحر املدبد يف تفسري القرآن »، و(41/5)« روح اليهان»، و(2/855)« تفسري أيب السعود»: بنِّر( 1)

« تفسري املراغي»، و(9/818)« تفسري القاسمي»، و(9/848)« التفسري املِّهري»و ،(1/56)« املجهد

 (.41/911)« التفسري القرآين ليقرآن»، و(6/8525)« يف ظالل القرآن»، و(82/449)

« تفسري ابن أيب زمنني»، و(8/155)« تفسري السمرقندي»، و(41/88)« تفسري املاتربدي»: بنِّر( 2)

« فتح القدبر»، و(49/485)« اليياب يف ليوم الكتاب»، و(42/481)« ييتفسري القرط»، و(1/891)

 . ، واملصادر السابقة(82/861)« التحربر والتنوبر»، و(5/824)

 .، واملصادر السابقة(42/481)« تفسري القرطيي»، و(5/421)ليزجاج « معاين القرآن»: بنِّر( 3)
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وا هل تعاىل بمتن لىل اإلنسان بحسن الصورة، والتدال القوام ومجال الوج  

أن كسن صور الناس أمر والثغر والشعر واليسان والعقل واحلركة، وفه  دلهل لىل 

ٺ  ڀ ڀ ڀ ٺ﴿: مقصود، وكيها من أُسار اخليقة الربانهة لإلنسان

 . [1: التني] ﴾ٺ ٺ

وهذا بصنع إدراًكا لفضهية اإلنسانهة، فهو برش وخمتار، وصورت  أكسن صورة، 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿: ولو شاء ا هل جلعي  كسائر احلهوان، كام قال

، وما بطرأ لىل هذه الصورة من نقص، فإن الغالب أن  من فعل [2: االنفطار] ﴾ڃ

ف الصورة املألوفة ووبة إشعالهة، وهو خالالناس وتعدباهت  لىل األجنة، كترسبات ن

العامة بني اخليق كيه ، ومع ذلك هو ال بؤثِّر لىل أصل الصورة ومجاهلا، وإذا قارنت 

اإلنسان باحلهوان، وجدت الفرق الكيري يف اجلامل وااللتدال واألشكال والنِّرة 

 كسن واالبتسامة والتفاه ، ومع تفاوت الناس يف الصورة إال أهن  بشرتكون يف

 .اخليقة

وهو إملاح إىل أن العمل من إبامن أو كفر سوف برى وُياسب : ﴾چ چ﴿

 .(2)ليه 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿ *

 : ﴾ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

                                                                                                                                                    

 [.42: احلرش]﴾ ...ۉ ې ې ې ېى﴿: «سورة احلرش»بنِّر ما تقدم يف آخر ( 1)

« روح اليهان»، و(42/481)« تفسري القرطيي»، و(8/155)« تفسري السمرقندي»: بنِّر( 2)

« تفسري السعدي»، و(82/481)« تفسري املراغي»، و(9/818)« تفسري القاسمي»، و(41/6)

 (.82/866)« التحربر والتنوبر»و، (266ص)



216 
 

فعيم  سيحان  حمهط بكل يشء، فهعي  ما تعينون من األلامل وما ترسون من 

وذاك يف  العقائد والنوابا، وبعي  ما تِّهرون وما ترسون، وما سوف بقع منك  من هذا

 .(1)املستقيل مما ال تعيمون  اآلن

صاكية الصدور التي  م تغادرها، : يأ ﴾ڈ ڈ ژ ژ﴿

كاألشهاء املستكنة يف الصدر، ومنها الشعور اخلفي الذي ال ُيس ب  صاكي  والعقل 

الذي ُيتوي لىل خمزون املشالر واالنفعاالت واليوالث ( الالوالي)الياطن 

 .(2)صاكيهاوالذكربات التي ال بشعر هبا 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ ﴿ *

 : ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

بوا، : أي گ گ ﴿من قييك  من األم  السابقة الذبن ُلذِّ

ژ ژ ﴿لاقية كفره  يف الدنها باالستئصال والنكال، : يأ ﴾ڳ

 .(3)يف اآلخرة: يأ ﴾ڑ

                                                           

، (42/481)« تفسري القرطيي»، و(88/1)« يتفسري الطرب»، و(1/854)« تفسري مقاتل»: بنِّر( 1)

« فتح اليهان يف مقاصد القرآن»، و(5/824)« فتح القدبر»، و(49/486)« اليياب يف ليوم الكتاب»و

(41/468.) 

« تفسري السمعاين»، و(41/88)« اتربديتفسري امل»، و(88/1)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 (.9/818)« تفسري القاسمي»، و(5/151)

« تفسري الثعييي»، و(41/88)« تفسري املاتربدي»، و(5/421)ليزجاج « معاين القرآن»: نِّرب( 3)

« تفسري القرطيي»، و(5/151)« تفسري السمعاين»، و(1/811)ليواكدي « التفسري الوسهط»، و(9/881)

، واملصادر (82/862)« التحربر والتنوبر»، و(49/481)« اليياب يف ليوم الكتاب»، و(42/481)

 .ابقة واآلتهةالس
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ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿ *

 :﴾ۀہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ

ڱ ڱ ں ﴿، لذي أصاهب  يف الدنها وبنتِّره  يف اآلخرةا ﴾ڱ﴿

؟ كهف برسل ا هل ﴾ڻ ڻ ڻ﴿باحلجج الواضحات، : يأ ﴾ں ڻ

 . ؟ وفه  ازدراء لإلنسانهة(1)برًشا مثينا هلدابتنا

فاستنكروا أن بنتمي النيي إىل جنس اليرش، ولو لقيوا لعرفوا أن غابة تكرب  

 .(2)اليرشبة أن بكون من بهنه  َمن خيتاره ا هل ليرسالة والنيوة

فيو جاءه  َمَيك ما استطاع أن بتعامل معه  كام إال نييٌّ مثيه ، واليرش ال هيدهي  

بتعاميون ه ، وال بعرف طيائعه  وتكوبنه  ولاداهت  وما ُجييوا ليه ؛ وهلذا قال ا هل 

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴿: سيحان 

ڳ ﴿: ؛ فكون  برًشا أدلى ليتأثري واالقتداء؛ ولذلك قال سيحان [9: األنعام]

 . [1: إبراهه ] ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

ومن احلكمة يف الدلوة أن بكون من كل أمة دلاة من أنفسه ، ولذا فاألبيغ أن 

بكون الدلاة يف الوالبات املتحدة األمربكهة من شعيها نفس ، وأن بكون دلاة 

ن بدلو العج  من العج ، ومن الفرس الفرس؛ ألن األوربهني منه ، وأن بكون مَ 

لرف بثقافته  وخطاهب  ولغته ، وأقدر لىل معرفة كون  من جنسه  أدلى أن بكون أ

 . اًم واستهعاًبا هل طربقته  يف التفكري وأكثر فه

                                                           

« تفسري املاوردي»، و(5/421)ليزجاج « معاين القرآن»، و(88/2)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

، (81/558)« تفسري الرازي»، و(5/842)« املحرر الوجهز»، و(1/511)« الكشاف»، و(6/84)

 (.5/824)« فتح القدبر»، و(2/486)« تفسري ابن كثري»، و(42/485)« ري القرطييتفس»و

« التحربر والتنوبر»، و(6/8526)« يف ظالل القرآن»، و(82/488)« تفسري املراغي»: بنِّر (2)

 . ، واملصادر السابقة(82/869)
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: فاستنكاره  أن تكون هدابته  من برش لني اخلطأ واإلزراء باإلنسانهة، ولذا قال

 .(1)فروا بالرسل واألنيهاء، وألرضوا لنه  ولن دلوهت ك ﴾ۀ ۀہ﴿

بكل  وا هل تعاىل غني: ﴾ہ ہہ ھ ھ ھ﴿

چ چ چ ﴿: بذكر الغنى بمناسية وقوع الكفر، كام يف قول  سيحان كال، ولكن 

چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ 

 . [1: الزمر] ﴾ڎ ڈ

َلُكم وآخَركم وإنَسكم وجنَُّكم كانوا »: ويف احلدبث القديس يا عبادي، لو أن أوَّ

ة إىل أن  وذلك إشار. (2)«عىل َأْتَقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك يف ملكي شيئ ا

هنام دلاه   م بكن لهستكثر هب  من قية وال لهستعزَّ هب  من ذلة، وإنام دلاه  ألنفسه  ك

، وهو الغني وه  الفقراء، ومع فقره  وأمهيه  وأقام ليهه  احلجج وصرب ليهه 

وكفره  وغناه سيحان  فإن  بصطفي قوًما غريه  من املؤمنني العارفني ث  ال بكونوا 

 . أمثاهل 

َغنَِي، أو استغنى لن تكرار الدلوة هل ، فيعدما رفضوا الدلوة : نىاستغ ومعنى

ن لصاه محهد ملَن أطال  لوقيوا، وهو سيحان  غني لمَّ
(3). 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ  ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇے ے ﴿ *

 : ﴾ۅ ۉ ۉ

                                                           

اليياب يف ليوم »، و(48/1518)« اهلدابة إىل بيوغ النهابة»، و(41/81)« تفسري املاتربدي»: بنِّر( 1)

 (.82/869)« لتنوبرالتحربر وا»، و(5/824)« فتح القدبر»، و(49/482)« الكتاب

 .ريض ا هل لن من كدبث أيب ذر ( 8511)أخرج  مسي  ( 2)

 .، واملصادر السابقة(6/84)« تفسري املاوردي»، و(88/2)« تفسري الطربي»: بنِّر( 3)
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ْعم بِْئَس َمطِيَُّة »: ؛ وهلذا جاء يف احلدبث(1)ككابة قول مِّنت  الكذب: هو والزَّ

ق : ومعناه، (3)ويف سنده ضعف. (2)«عمواز: الرجلِ  ث بكل ما سمع، وال بتحقَّ أن ُيدِّ

 . (4)من أخياره

، ومن  َزْل  الذبن كفروا هنا؛ فقد ادَّلوا َأالَّ بعث (5)االدِّلاء دون بهنة: ومن معانيه

، أما غريه  كأهل (6)كفار مكة وَمن كان لىل دبانته  الوثنهة: واملقصودوال نشور، 

 . ن بالصورة الصحهحة الساملة من اخلرافات  بؤمنون باليعث، وإن  م بكالكتاب فه

أقس  : ﴾ۇ ۇ ۆ ڭ﴿: وملا كان زل  الذبن كفروا باطاًل قال ا هل لنيه 

 . (7)ليهه  بأن ما زلموه باطل، وأن ا هل تعاىل سوف بيعثه 

                                                           

املحرر »، و«ز ع م»( 821ص)« املفردات يف غربب القرآن»و ،(5/154)« تفسري السمعاين»: بنِّر( 1)

« فتح القدبر»، و(8/821)« تفسري ابن جزي»، و(1/898)« املسري زاد»، و(5/849)« الوجهز

 .، واملصادر السابقة(122ص)ليَكَفوي « الكيهات»، و(5/828)

، (168، 168)« األدب املفرد»، واليخاري يف (1918)، وأبو داود (41115)أخرج  أمحد ( 2)

 . ريض ا هل لنهاموغريمها من كدبث أيب مسعود األنصاري، أو كذبفة 

، (41/554)« فتح الياري»، و(2/1862)ليذهيي « املهذب اختصار سنن اليههقي»: بنِّر( 3)

 (.266)« السيسية الصحهحة»، و(16 -8/15) «النكت الِّراف»، و(48/188)« اإلصابة»و

، وما (48/841)« لون املعيود»، و(8/841)« فهض القدبر»، و(1/481)« معا م السنن»: بنِّر( 4)

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿ : «جراتسورة احل»تقدم يف 

 .﴾ ڦ ڦ ڦ

 .، واملصادر السابقة(122ص)ليَكَفوي « الكيهات»: بنِّر( 5)

« تفسري ابن كثري»، و(81/558)« تفسري الرازي»، و(5/849)« ملحرر الوجهزا»: بنِّر( 6)

 . ، واملصادر السابقة(2/486)

« تفسري القرطيي»، و(5/154)« اينتفسري السمع»، و(88/9)« تفسري الطربي»: بنِّر( 7)

 (.82/814)« التحربر والتنوبر»، و(2/486)« تفسري ابن كثري»، و(42/485)
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 ا هل صىلنيه   سيحان  وتعاىلوهذه آبة من ثالث آبات يف القرآن الكرب  أمر ا هل 

 . أن ُبقِس  فهها ليه  وسي 

ڃ ﴿: «سورة سيأ»، ويف [58: بونس] ﴾مبىب يب جتحت خت مت ىت يت جثمث﴿: «سورة بونس»ويف 

 . [8: سيأ] ﴾ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

اليعث، وهي القضهة األه  التي َمن : األوىل: ويف هذه السورة أقس  لىل كقهقتني

 . بؤمن هبا سهيزم  اإلبامن بام بعدها من احلساب

، ولهس املقصود ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ﴿: أن اإلنسان سوف ُبنيَّأ بام لمل: يةثانوال

 .(1)جمرد اإلخيار والكشف، بل املحاسية واجلزاء باخلري والرش

ٴۇ ۋ ۋ ﴿وما ل  ال بكون بسرًيا ليه  سيحان ، وهو الذي إذا أراد شهًئا : ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ﴿

 [.441: اليقرة] ﴾ۅ ۅ ۉ

 :﴾ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ې ې ې ې﴿ *

با هل، ولكن ا هل بربد أن واملخاَطيون ربام زل  بعضه  أهن  بؤمنون : ﴾ې ې ې﴿

بكون إبامًنا كقهقهاا موافقا ملا جاءت ب  الرسل، وأن بتحول من جمرد إبامن نِّري لقيل 

أو لفِّي إىل إبامن لميل، فيعض الناس بؤمن بوجود ا هل، ولكن ال بعيده، وال بيتزم 

كقهقي  ال بنفع  هذا اإلبامن، كتى بتحول إىل إبامنبرشائع  مطيًقا، وال بدبن هبا، ف

 .والتزام واقعي

 .﴾ائ ەئ ەئ وئ﴿ .(2)هو القرآن؛ بقربنة اإلنزالو ﴾ى ىائ ې﴿

                                                           

 .، واملصادر السابقة(82/818)« التحربر والتنوبر»، و(5/828)« فتح القدبر»: بنِّر( 1)

، (1/898)« زاد املسري»، و(5/849)« املحرر الوجهز»، و(88/9)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

، (2/481)« تفسري ابن كثري»، و(42/486)« تفسري القرطيي»، و(81/551)« تفسري الرازي»و

 (.82/818)« التحربر والتنوبر»و
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 :﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىبيب جت حت خت مت﴿ *

جيمع ألضاءك ، ث  تعود الروح إىل اجلسد، وخيرج الناس من : ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ﴿

 .(1)بوم اجلمع: ومن أسامئهبوم القهامة،  قيوره ، فهذا

ي كام  (3)، وجتمع لكل نيي أمت (2)بوم اجلمع؛ ألن الناس كيه  جيتمعون فه : وُسمِّ

 . [419: املائدة] ﴾ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ﴿: قال سيحان 

بوم اجلمع، كام قال : وفه  مجع ألضاء اإلنسان بعدما تفرقت؛ وذاك سمي

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿: سيحان 

)[1: الشورى] ﴾ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ
4). 

، الَغْبنال هنا، وهو مأخوذ من إ ﴾ېئ﴿و م برد يف القرآن الكرب  لفظ : ﴾ۈئ ېئ ېئېئ﴿

 . (5)أن بيهع اإلنسان سيعة بأقل من ثمنها، وبكون الفرق فاكًشا: وهو

: ، واألصل أن التغابن بكون بني طرفني، كام تقول﴾ېئ ېئېئ﴿ووصف ذلك الهوم بـ

 .(6)قاتالتضاربا، أو ت

                                                           

، (5/849)« املحرر الوجهز»، و(6/88)« تفسري املاوردي»، و(88/41)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 (.2/481)« تفسري ابن كثري»، و(1/898)« زاد املسري»و

تفسري »، و(81/551)« تفسري الرازي»، و(1/898)« زاد املسري»، و(1/512)« الكشاف»: ِّربن( 2)

 (.82/811)« التحربر والتنوبر»، و(2/481)« ن كثريتفسري اب»، و(42/486)« القرطيي

، (5/828)« فتح القدبر»، و(42/486)« تفسري القرطيي»، و(6/88)« تفسري املاوردي»: بنِّر( 3)

 . واملصادر السابقة

 (.82/811)« التحربر والتنوبر»، و(81/521)« تفسري الرازي»، و(1/841)« الكشاف»: بنِّر( 4)

التيهان يف تفسري »، و(81/551)« تفسري الرازي»، و(4/89)ليحريب « احلدبثغربب »: بنِّر( 5)

 (.41/924)« التفسري القرآين ليقرآن»، و(841ص)« غربب القرآن

: ، وبنِّر(8/445)« معرتك األقران يف إلجاز القرآن»، و(8/824)« تفسري ابن جزي»: بنِّر( 6)

 (.4/881)« جامع الدروس العربهة»و ،(8/811)« مهع اهلوامع»، و(1/861)« رشح ابن لقهل»
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أن  ما من مكيَّف إال وبقع ل  َغْين بوم القهامة، وبتمنى أن ُبعاد إىل : والوجه اآلخر

، (1)الدنها، إن كان مسهًئا كتى بستعتب وبتوب، وإن كان حمسنًا كتى بزداد إكساًنا

فهكون الَغْين لكل أكد من الناس، كتى الصالح الذي لمل اخلري بتمنى أن بعود 

لفضل والكرامة متنَّى املزبد، كام جاء يف ا رأى ما لند ا هل من الهعمل أفضل، وإذ

يودُّ أهُل العافية يوَم القيامة حني ُيعَطى أهُل البالء الثواَب لو أن جلوَدهم »: احلدبث

ا إال يف ذلك الهوم. (2)«كانت ُقرضت يف الدنيا باملقاريض  .وال تغابن كقا

ىل التوبة ولمل الَغْين بامليادرة إفه  إشارة إىل لالج : ﴾ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ﴿

ۓ ڭ ڭ ﴿: ، كام قال سيحان (3)الصاحلات مما بكون سيًيا يف تكفري الذنوب

ا هل أن تنقذ نفسك من مغية الَغْين  ، ويف استطالتك با ليد[441: هود] ﴾ڭڭ

 .اإلبامنوالتغابن بوم القهامة بأن تيادر ليعمل الصالح والثيات لىل 

واجلنات بالنِّر إىل جمموع املؤمنني الذبن لميوا : ﴾حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىبيب﴿

 .الصاحلات، وكل امرئ منه  ل  جنت 

ائ ائ ەئ ﴿واآلبة دلهل لىل اخليود األبدي الرسمدي الذي ال ُيول وال بزول 

 .[412: الكهف] ﴾ەئ وئ وئ ۇئ

                                                           

« تفسري اليغوي»، و(4418ص)ليواكدي « الوجهز»، و(9/882)« تفسري الثعييي»: بنِّر( 1)

« تفسري اإلجيي»، و(49/488)« اب يف ليوم الكتاباليي»، و(42/482)« تفسري القرطيي»، و(2/414)

(1/881.) 

املعج  »، والطرباين يف (818)« رض والكفاراتامل»، وابن أيب الدنها يف (8118)أخرج  الرتمذي ( 2)

، (9154)« شعب اإلبامن»، ويف (8/586)، واليههقي (8/666)« اإلرشاد»، واخليهيل يف (814)« الصغري

ليل »: وبنِّر. ريض ا هل لن من كدبث جابر ( 818 -8/818)« ولاتاملوض»وابن اجلوزي يف 

 (.8816)« السيسية الصحهحة»، و(48/812)« الدارقطني

« فتح القدبر»، و(48/1516)« اهلدابة إىل بيوغ النهابة»، و(88/44)« تفسري الطربي»: بنِّر( 3)

 .، واملصادر اآلتهة(5/828)
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 .(1)، فهذا هو الفوز يف اجلنة﴾ېئ﴿ مقابل يف ﴾جت حت خت﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ﴿ *

 : ﴾ڀ ڀ ڀ

، ومن هنا أخذ بعض أهل العي  أن ثمَت فرًقا بني خيود أهل اجلنة ﴾ىب﴿قل و م ب

وخيود أهل النار، وأن خيود أهل اجلنة ُسمٌد ال هنابة ل ، وخيود أهل النار هو املكث 

الطوبل، وهذا ما ُبفه  من كالم ابن تهمهة يف بعض كتي ، وابن القه ، وككاه شارح 

تاره رشهد رضا من املتأخربن، وألَّف فه  ة، واخقواًل يف مذهب أهل السن« الطحاوبة»

 . الصنعاين

واختيف أهل العي  يف هذه املسألة اختالًفا كيرًيا، واملسألة لهست من مسائل 

اإلمجاع، وال من القطعهات، بل هي من مواطن اخلالف، وَمن أخذ بقول منها فال كرج 

 .(2)ليه 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ﴿ *

 : ﴾ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

دبث لن املصائب بعد احلدبث لن اإلبامن والكفر، قد بكون متعي ًقا بمصائب حلا

سييها الكفار بعدواهن  لىل املؤمنني بالتعذبب أو األذى أو القتل أو مفارقة األهل 

ض ل  املؤمنون بمكة، أو تكون املصهية أكهاًنا يف كفر قربب، كأب أو  والدبار، كام تعرَّ

 .  املسي  الذي كاول هدابته  في  تنفعه  الذكرىهيأم أو أخ، فهغت  لذلك قرب

                                                           

« فتح اليهان يف مقاصد القرآن»، و(5/828)« تح القدبرف»، و(88/44)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 (.41/928)« ليقرآنالتفسري القرآين »، و(2/814)« أضواء اليهان»، و(41/469)

 .﴾ڃۓ ڭ ڭ﴿: «سورة النيأ»بنِّر ما سهأيت يف ( 2)
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، ولكن جرى العرف اليُّغوي لىل أهنا ال (1)ما بصهب اإلنسان: هي واملصيبة

تستخدم إال يف الرش، كام هنا، واملصهية وإن كان هلا سيب معيوم غالًيا، إال أهنا مكتوبة 

 .تعاىل لند ا هلاملكتوب من قيل، ولذا ذكر اإلذن اإلهلي، وهو العي  والقدر 

: رمح  ا هلبقول ليقمة بن قهس : ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ﴿

 . (2)«هو الرجُل تصهي  املصهيُة، فهعيُ  أهنا من لند ا هل، فهسيِّ  لذلك وبرىض»

 . (3)«إنا  هل وإنا إله  راجعون»: هَيْد قيي  إىل أن بكثر من قول: وبقول بعض السيف

فهعي  أن ما أصاب   م بكن ي  ليهقني، هَيْد قي»: ريض ا هل لنهاموبقول ابن لياس 

 .(4)«لهخطَئ ، وما أخطأه  م بكن لهصهي 

ٹ ﴿ فَمن بؤمن با هل وبعي  أن املصائب بإذن  وأن  ُبؤجر لىل الصرب

 .﴾ڤڤ

َدْأ َقْلُبه: )ويف قراءة بفتح الدال وبعدها مهزة ساكنة بصيح قيي  هادًئا يف : ، أي(5)(هَيْ

جتعل القيب بضطرب وبرتيك، وبفقد اإلنسان قدرت   مواجهة املصهية؛ ألن املصائب

                                                           

التحربر »، و(195ص)« املفردات يف غربب القرآن»، و(9/815)« تفسري الثعييي»: بنِّر( 1)

 (.82/819)« والتنوبر

 ،(1) «بقضائ  ا هل لن الرضا» يف الدنها أيب وابن ،(8/841) «تفسريه» يف الرزاق أخرج  ليد( 2)

 تغيهق»: وبنِّر(. 9518) «اإلبامن شعب» ويف ،(1/441) واليههقي ،(88/48) «تفسريه» يف والطربي

 (. 1/818) «التعيهق

، (1/898)« زاد املسري»، و(6/88)« ديتفسري املاور»، و(4/618)« تفسري املاتربدي»: بنِّر( 3)

 (.5/828)« رفتح القدب»، و(42/489)« تفسري القرطيي»، و(81/555)« تفسري الرازي»و

 (.88/48)أخرج  الطربي ( 4)

« املحرر الوجهز»، و(41/11)« تفسري املاتربدي»، و(5/424)ليزجاج « معاين القرآن»: بنِّر( 5)

اليياب يف ليوم »، و(42/411)« تفسري القرطيي»، و(1/898)« زاد املسري»، و(881 -5/849)

 (.898 -9/891)« راءاتمعج  الق»، و(5/828)« فتح القدبر»، و(49/481)« الكتاب
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تزان، فَمن آمن با هل ُرزق اهلدوء لند املصهية، فريىض وبسيِّ  وبيجأ إىل رب  لىل اال

 . فهذكره وبسرتجع 

بو ُيهى ، وكتب أ«ِلَدة الصابربن وذخرية الشاكربن»وقد كتب ابن القه  

ر ا»الغرناطي  ، وكتب كثريون مؤلفات لن « هل وقىضَجنَّة الرضا يف التسيه  ملا قدَّ

 . صاب وفضي  وكسن لاقيت الصرب لىل اليالء وامل

با أم، إذا : وُبروى أن ذا الَقْرنني ملا نزل ب  املوت، وكزنت أم  كزًنا شدبًدا، قال هلا

اطييي َأالَّ ُي ر إىل الولهمة أكٌد ُأصهب أنا مت فاصنعي ولهمة وادلي إلهها الناس، و

. ال بأتكل َمن ُأصهب بمصهية ف: ت ولهمة ودلت الناس إلهها وقالتفعمي. بمصهية

ق يف أكد: أبن الناُس؟ قالوا: في  ُي ر أكد، قالت فعيمت . وضعِت رشًطا ال بتحقَّ

 !(1)أن  أراد تسيهتها بعد موت 

ر من املصائب، وفهام بقع من الناس : يأ ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ﴿ فهام قدَّ

ر لي  ا هل جتيَّد وصرب، من التسيه  أو االكتجاج أو االلرتا ی جئ حئ مئ ﴿ض، فَمن تذكَّ

 .[12: الطور] ﴾ىئيئ

 : ﴾ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴿ *

، وألاد فعل صىل ا هل ليه  وسي أمر بطالت  سيحان ، ث  أمر بطالة رسول  

: ، و م بكتف بالعطف فقط، مع أن  بغني، كام يف قول  تعاىل﴾ڄ ڄڄ﴿

 ﴾ڄ ڄڄ﴿ر فعل ؛ ففي إظها[488: آل لمران] ﴾ی ی ی﴿

طالة مستقية، فكام ُبطاع ا هل فهام  صىل ا هل ليه  وسي نا إشارة إىل أن طالة الرسول ه

فهام أمر وهنى؛ فتجب طالت  فهام  صىل ا هل ليه  وسي أمر وهنى، كذلك ُبطاع الرسول 

بأمر ب ، ولو كان غري مقرتن بقرائن تييهغ الوكي؛ لئال بتوهَّ  السامع أن طالة الرسول 

                                                           

 (.4/418)البن اجلوزي « التيرصة»، و(28ص)البن أيب الدنها « االلتيار وألقاب الرسور»: بنِّر( 1)
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مر ب  غري الترشبع، فإن امتثال ملأمور هبا ترجع إىل طالة ا هل فهام بييِّغ  لن ا هل دون ما بأا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿: وهلذا قال سيحان . (1)أمره كي  خري

 .[21: النساء] ﴾پپ

وُبؤخذ من هذه اآلبة الكربمة أن السنة النيوبة الثابتة كجة مستقية بذاهتا، وقد 

بنصها يف القرآن، كام يف حترب  اجلمع بني املرأة ولمتها تنفرد بترشبع أككام  م ترد 

ضاع ما ُيرم من النسب(2)واملرأة وخالتها ، وأن  ُيرم من الرَّ
، وحترب  كلِّ ذي ناب (3)

 .(4)ي خِمَْيب من الطريمن السياع، وكلِّ ذ

اليالغ،  صىل ا هل ليه  وسي فمهمة الرسول : ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴿

صىل ا هل ليه  ىل الرسول َمن بشاء وبضل َمن بشاء، فيهس ل واهلدابة بهد ا هل هيدي

، وأضاف الرسول إىل ذات  العيهة (5)هدابته ، وإنام ليه  أن بقه  احلجة واليالغ وسي 

 .(6)رشبًفا ملقام  وتعِّهاًم لقدرهت ﴾چ﴿: سيحان ، فقال

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ﴿ *

 : ﴾ڎ ڈ

                                                           

 (.5/91)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 1)

 (.4112)« صحهح مسي »، و(5419، 5412)« صحهح اليخاري» :بنِّر( 2)

 (.4115، 4111)« صحهح مسي »و، (5889، 8615)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 3)

 (.4981)« صحهح مسي »: بنِّر( 4)

، (1/519)« الكشاف»، و(41/14)« تفسري املاتربدي»، و(88/48)« تفسري الطربي»: بنِّر( 5)

 (.82/824)« التحربر والتنوبر»، و(5/828)« فتح القدبر»، و(42/411)« تفسري القرطيي»و

 .، واملصادر السابقة(81/486)« السورنِّ  الدرر يف تناسب اآلبات و»: بنِّر( 6)
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هي التي ألجيها ُبعثت الرسل  وتعاىلسيحان  تذكري بكيمة التوكهد، ووكدانهة ا هل 

ولهس ألكد وُأنزلت الكتب، فيهس أكد من الرسل بمعيود، بل املعيود هو ا هل وكده، 

 .يشء من األمر، فاألمر كي   هل

ًدا  هل، فهيزم  : ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ﴿ فإذا كان املرء موكِّ

ل لىل ا هل احلي الذي ال بموت،  لعيارة، وهو ال تفي ب  ا والتوكل معنى قلبي،أن بتوكَّ

مجع بني فعل السيب املمكن وبني االلتقاد اجلازم بأن األمر بهد ا هل، وأن ما بفعي  ا هل 

 .خري ليعيد مما بتمنىفهو 

ی ی ی ﴿، [488: هود] ﴾ڳ ڳ ڱڱ﴿: والتوكل قربن اإلبامن

 .[88: املائدة] ﴾جئ حئ مئ ىئ

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ڈ﴿ *

ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

 : ﴾ڱ ڱ ڱ

أن  -(1)كام قال ابن لياس ولكرمة وغريمها -وسبب نزوهلا هذه اآلية مدنية،

أناًسا من املسيمني بمكة أرادوا أن هياجروا، فمنعه  أوالده  وأزواجه ، فرتكوا 

اهلجرة، فيام هاجروا بعد ذلك وجدوا الناس سيقوا وتعيَّموا وكفِّوا وفقهوا يف 

انوا سيًيا يف تأخر هجرهت ، الدبن، فه َّ هؤالء أن بعاقيوا أزواجه  وأوالده ؛ ألهن  ك

 . فأنزل ا هل اآلبة

                                                           

ليواكدي « أسياب النزول»، و(8841)« جامع الرتمذي»، و(88/41)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

، (42/414)« تفسري القرطيي»، و(1/898)« زاد املسري»، و(2/418)« تفسري اليغوي»، و(181ص)

 (.82/828)« التحربر والتنوبر»، و(2/489)« تفسري ابن كثري»و
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كتى تع  الكيمة الرجال  ؛«زوجاتك »: ، و م بقل﴾ک﴿ربَّ هنا بـول

 . والنساء، وكذلك األوالد تع  األبناء والينات

أن بعض أزواجك  وبعض أوالدك  لدو : نا ليتيعهض، أيه ﴾ڑ﴿و

 . (1)لك 

الدبن فحسب، بل بشمل الصد لن ومفهوم العداوة هنا لهس منرصًفا ليعداوة يف 

 .واإلهلاء لن  بأي سيهل، فهكون معنى العداوة أن بكون أثره ليهك كأثر األلداءاخلري 

وه »: في  بقل سيحان : ﴾گگ﴿  :، وإنام قال«لاقيوه »: أو ،«ضار 

اكذروا أن بييغ بك  احلب ليزوجة أو الولد أن برتكب : يأ ﴾گگ﴿

 .الاتاملؤمن اإلث  بسييه  أو برتك الط

أن بعفوا لنه ، : أشياءذكر ثالثة : ﴾گ گ ڳ ڳ﴿

 ﴾ڃ چ چ چ﴿: فتعفوا لمن ظيمك ، وأن تصفحوا لن اجلاهل، كام قال

 .(2)فهي ثالث درجات، وأن تغفروا ليميسء، [499: األلراف]

َأالَّ ُتؤاخذ أكًدا بالعقوبة، وإن جرى منك لتاب ل ،  العفوأن بكون  وُيتمل

فمن  الَغْفر ألىل من العفو، وأمان ، والصفح درجة أن ت رب صفًحا ل والصفح

رْت : معانه  السَّ
 .(1)، فال تذكر ما فعي  أوالدك وزوجتك من األلامل السهئة(3)

                                                           

« تفسري القرطيي»، و(2/418)« تفسري اليغوي»، و(9/881)« تفسري الثعييي»: بنِّر( 1)

« التحربر والتنوبر»، و(41/884)« روح املعاين»، و(49/481)« اليياب يف ليوم الكتاب»، و(42/418)

(82/821.) 

، (6/85)« تفسري املاوردي»، و(9/881)« تفسري الثعييي»، و(88/41)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 .واملصادر السابقة

« تاج العروس»، و(5/85)« لسان العرب»، و(619ص)« املفردات يف غربب القرآن»: بنِّر( 3)

 .«غ ف ر»( 48/811)
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فهذه من أسامئ  احلسنى، واملغفرة والرمحة من : ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ﴿

صفات ، وا هل ُيب من لياده أن بغفروا وبرمحوا؛ وهو مجهل ُيب اجلامل، وغفور ُيب 

فرة، وركه  ُيب الرمحاء، ولفو ُيب العفو، فَمن أراد أن بنال رىض ا هل فيهتخيق املغ

 .األخالق النيهيةهبذه 

 : ﴾ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴿ *

 . (2)السابقةوهذا لفظ لام، و م بأت ما بدل لىل التيعهض كام يف اآلبة 

 تنةُ ، وف(3)وبدأ باألموال؛ ألن الغالب أهنا إذا توفرت شغيت كتى لن األوالد

الناس باألموال ظاهرة ال حتتاج إىل استدالل، وقد ُبشغل اإلنسان لن ولده وال ُبشغل 

لن مال ، واألوالد بع  األبناء والينات وأوالده  وأكفاده ، ويف هذا بقول 

 : (4)الشالر

 ُرِدْدَن من َبْعٍض إىل َبْعضِ  *** (5)َلْوال ُبنَهَّاٌت َكُزْغِب الَقطا

 يف األَْرِض ذاِت الطُّوِل والَعْرضِ ***  ٌب واِسعٌ َلكاَن يِل ُمْضَطرَ 

 َأْكياُدنا مَتْشـِي لىل األَْرضِ ***  وإنَّام أْوالُدنا َبهْنَنا

 الغمضِ المتنعْت لهني لن ***  لو هيَِّت الربُح لىل بعِضه 

                                                                                                                                                    

، (5/821)« فتح القدبر»، و(81/481)« رنِّ  الدرر يف تناسب اآلبات والسو»: بنِّر( 1)

 .السابقة، واملصادر (82/825)« التحربر والتنوبر»و

« تفسري القرطيي»، و(2/418)« تفسري اليغوي»، و(9/881)« تفسري الثعييي»: بنِّر( 2)

 (.82/825)« التحربر والتنوبر»، و(49/481)« اليياب يف ليوم الكتاب»، و(42/418)

 (.41/888)« روح املعاين»، و(41/498)« حهط يف التفسرياليحر امل»: بنِّر( 3)

جواهر »، و(4/418)ليترببزي « رشح دبوان احلامسة»، و(8/419) «لهون األخيار»: بنِّر( 4)

 .منسوًبا إىل كطان بن املعىلَّ ( 8/869)ألمحد اهلاشمي « األدب

غب( 5)  .طائر معروف: والَقَطاأول ما بطيع من الربش، : الزُّ



231 
 

ي ه  املُرِّ
ُيب أن بعهش من أجل ولده َككِه ،  -وهو شالر جاهيل -وكان أبو َككِ

 : (1)وكان بقول

يت  مروُر اليهايل كي َبِشبَّ َككِه ُ ***  َبَقرُّ بعهني وهو ُبنِقُص مدَّ

 فهغشى بهوَت احليِّ وهو بته ُ ***  خمافَة أن بغتالني املوُت قيَي ُ 

 .، ولهس يف هذا ذم ليامل وال لألوالد(2)االبتالء واالختيار: هي والفتنة

غهب يف التخيص مما يف الهد أن وصف الولد واملال بالفتنة ال بعني الرت واملقصود

إمهال الولد، وإنام هو حتذبر وطيُب ترشهد ليعاطفة يف هذبن املحيوَبنْي،  من املال وال يف

گ گ ڳ ڳ ﴿: تعاىل وأكثر الناس إذا اغتنى طغى، كام قال

ل، أو جيرتئ [1 -6: العيق] ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڳ ، فأصيح بتوسع وبتأوَّ

 .ا كال أكثر الناسهذ.. لىل احلرام، وبزداد تعيق  بالدنها

ومن الناس َمن بعطه  ا هل املال، فال بزبده إال إبامًنا وطالة وتصدًقا وتواضًعا وقرًبا 

 . ومزبد شكر

إن فقراء املهاجربن َأَتْوا رسوَل ا هل : ومثل هؤالء َمن لناه  بعض الصحابة بقول 

ُثور بالدرجات الُعىل، : ، فقالواصىل ا هل ليه  وسي  : الفق! والنعه  املقه ذهب أهُل الدُّ

ق، : قالوا. «وما ذاك؟» قون وال نتصدَّ ، وبصومون كام نصوم، وبتصدَّ بصيون كام نصيلِّ

أفال أعلُِّمكم شيئ ا ُتدركوَن »: صىل ا هل ليه  وسي فقال رسوُل ا هل ! وُبعتقوَن وال ُنعتُق 

َمن صنَع مثَل  به َمن سبقكم، وتسبقوَن به َمن بعدكم، وَّل يكوُن أحٌد أفضَل منكم إَّل

وَن، وحتمدوَن ُدُبَر كلِّ »: قال. بىل با رسوَل ا هل: قالوا .«ما صنعتم؟ تسبِّحوَن، وتكَّبِّ

                                                           

 التذكرة»، و(4/181)ليترببزي « رشح دبوان احلامسة»، و(92ص)« محاسة اخلالدبني»: بنِّر( 1)

 (.8/58)« احلامسة اليرصبة»، و(9/841)« احلمدونهة

« تفسري القرطيي»، و(2/418)« تفسري اليغوي»، و(88/42)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 (.5/825)« فتح القدبر»، و(2/489)« تفسري ابن كثري»، و(42/418)
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ا وثالثنَي مرة  صىل ا هل ليه  وسي ا هل  فرجع فقراء املهاجربن إىل رسول .«صالة ثالث 

صىل ا هل ليه   فقال رسوُل ا هل! سمع إخواننا أهُل األموال بام فعينا، ففعيوا مثي : فقالوا

 .(1)«ذلك فضُل اهلل يؤتيه َمن يشاءُ »: وسي 

ذكري هل  َأالَّ بنسوا أجر اآلخرة، فإن الدنها ال ت ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ﴿

واهلل، ما الدنيا يف اآلخرة »: صىل ا هل ليه  وسي ، كام قال (2)تعد  شهًئا يف مقهاس اآلخرة

، فلينظرْ   .(3)«بَم ترجُع؟ إَّل مثُل ما جيعُل أحُدكم إصبعه هذه يف اليمِّ

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ﴿ *

 : ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ےۓ

: اليقرة] ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ﴿: وهلذه اآلبة شواهد، كقول  تعاىل

 . (4)، وهي تدل لىل أن املؤمن ال بكي ف إال قدر طاقت [826

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿: وكيف نوفِّق بينها وبني قوله تعاىل

 ؟[418: آل لمران] ﴾ڤ

ملا  ريض ا هل لنه بة ناسخة، وأن الصحابة بن إىل أن هذه اآلذهب مجالة من املفرس

قَّ ذلك ليهه ، فأنزل ا هل سيحان  التخفهف ش ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ﴿: نزلت

 .وُنقل هذا لن احلسن اليرصي. ﴾ہ ہ ہ ھ﴿: بقول 

                                                           

 .ريض ا هل لن من كدبث أيب هربرة ( 595)، ومسي  (6889، 218)أخرج  اليخاري ( 1)

ليواكدي « التفسري الوسهط»، و(6/86)« تفسري املاوردي»، و(88/49)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 (.81/556)« تفسري الرازي»، و(1/891)« زاد املسري»، و(5/881)« املحرر الوجهز»، و(1/819)

 .ريض ا هل لن من كدبث املستورد بن شداد ( 8252)    مسيأخرج( 3)

« تفسري اليغوي»، و(1/819)ليواكدي « التفسري الوسهط»، و(88/49)« تفسري الطربي»: بنِّر( 4)

تفسري »، و(81/556)« تفسري الرازي»، و(1/891)« زاد املسري»، و(1/551)« الكشاف»، و(2/411)

 (.2/411)« ابن كثري
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أن  لهس يف : ، وأكثر املفرسبنريض ا هل لنهامالذي اختاره ابن لياس  والراجح

حلك  األول بالثاين، ولكن  التخصهص لذلك العموم، أو الياب نسخ بمعنى إبطال ا

تيهني لذلك املجمل، فاآلبة الثانهة بهَّنت وأوضحت اآلبة األوىل، وأن تقواه كقَّ تقات  ال

يك  فوق قدرتك ، فال تكيهف بام ال ُبطاق، وإنام امل قصود استهعاب ال تدل لىل أن  ُيمِّ

 .(1)فوس لىل التقوىالتقوى فهام تقدرون ليه ، وفه  حتفهز لين

والشك أن من تقوى ا هل كقَّ تقات  أن بعرف اإلنسان كدود االستطالة؛ ألن 

تكيهف النفس فوق طاقتها خالف التقوى، وتكيهف الزوجة واألوالد فوق طاقته  

صىل ا هل ليه  تطيهق  ملا جاء يف قول  خالف التقوى، واملرء بعرف طاقة نفس  جهًدا، مثل 

، فإَصلِّ قا»: وسي  ا، فإن مل تستطْع فعىل جنبئام   . (2)«ن مل تستطْع فقاعد 

وثمَت نوع من االستطالة فقه  خفي، وكثري من الفتن تقع بسيي ، وهو ما بتعيَّق 

باملجموع، كاألُسة واملؤسسة واملدرسة والوزارة والرشكة، ففهها قدر من االستطالة 

من املصيحة، فحمل الناس ليه  برالى؛ ألن جتاهي  ُيدث مفسدة أكثر مما برجى فه  

وا يف كثري من الطالات والعيادات لهس من التقوى التي أمر هبا الرش ع، فربام قرصَّ

بسيب املشقة، وسهاسة املجتمعات أدق وأكوج إىل الفق ، ولذا بنيغي ملَن خيالط الناس 

ذا ، فال ُيمل الناس لىل ما ال بطهقون، وه«فق  املمكن»بقصد اإلصالح أن بستولب 

س وإمكانهَّاهت ، وبقع فه  َمْزلق بقع فه  املسؤول أو الوايل الذي بغفل لن طاقة النا

الدالهة أو املصيح الذي بقوده  إىل املستوى املثايل، دون أن برالي رغياهت  ومهمه  

 .وانفعاالهت 

                                                           

« تفسري ابن جزي»، و(42/411)« تفسري القرطيي»، و(5/884)« لوجهزحرر اامل»: بنِّر( 1)

فتح »، و(49/482)« اليياب يف ليوم الكتاب»، و(2/411)« تفسري ابن كثري»، و(828 -8/824)

 (.4/181)« القدبر

 .ريض ا هل لنهاممن كدبث لمران بن كصني ( 4441)أخرج  اليخاري ( 2)
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كان هو األسوة يف حتقهق التقوى، ولذا ملا كارص  صىل ا هل ليه  وسي وحممد 

نذهب :  ، وقالوافثُقل ليهه. «إنا قافلوَن إن شاء اهلل»: بنل منه  شهًئا قال الطائف و م

ا »: فَغَدْوا فأصاهب  جراح، فقال. «اغُدوا عىل القتال»: فقال! وال نفتح  إنا قافلون غد 

  .(1)صىل ا هل ليه  وسي فألجيه ، فضحك النييُّ . «إن شاء اهلل

ئ  ال بطهق  إال أولو العزم من ومحل الناس لىل الصعب والولر ولىل العزا

يف صيح احلَُدْبيَِهة أسوة  صىل ا هل ليه  وسي ه  قيهل، وهل  يف فعل الرسول الناس، و

وأمىض املعاهدة هبا، وكانت فتًحا  صىل ا هل ليه  وسي كسنة مع الرشوط التي رضهها 

مرشوطة يف ه  هلا أول األمر، وإذا كانت االستطالة ليمسيمني وتهسرًيا هل ، رغ  كره

 .ص أمور املال والدنها والتعيه  والسهاسة آكد وألزمالعيادات، فاالستطالة فهام خي

اسمعوا  هل، واسمعوا لرسول ، وأطهعوا ا هل، : واملراد: ﴾ھ ھ﴿

 .(2)وأطهعوا رسول 

املال واألمر باإلنفاق لهس أمًرا بالتخيلِّ لن : ﴾ھ ے ےۓ﴿

َمن اجد ليامل الذي لنده ما بزبد لن نفقت  ونفقة برمت ، فإن  ال ُبؤمر باإلنفاق إال الو

 .بعول من أهي 

أنفقوا إنفاًقا بكون خرًيا ألنفسك ، أو أنفقوا شهًئا بكون خرًيا : ومعنى اآلية

 .(3)ألنفسك 

                                                           

 .ريض ا هل لنهاممن كدبث ابن لمر ( 4112)ي  ، ومس(1885)أخرج  اليخاري ( 1)

« تفسري القرطيي»، و(2/411)« تفسري اليغوي»، و(41/11)« تفسري املاتربدي»: بنِّر( 2)

« التحربر والتنوبر»، و(5/825)« فتح القدبر»، و(2/414)« تفسري ابن كثري»، و(42/415)

(82/822.) 

 .، واملصادر السابقة(1/55)« الكشاف»، و(88/81)« تفسري الطربي»: بنِّر( 3)
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هذه من اآلبات العِّهمة التي ُتساق مساق املثل، : ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿

فعىل اإلنسان أن بتوقَّى شحَّ نفس ، وفهها إشارة جيهة إىل موطن اخليل يف نفس املرء، 

 . (1)لهس يف املال فحسب، وإنام يف كل يشء

. «اليه َّ قني ُشحَّ نفيس»: بقول يف طواف  ريض ا هل لن الرمحن بن لوف  وكان ليد

إين إذا ُوقهُت ُشحَّ نفيس  م أُسق، و م أزِن، »: ال بزبد لىل ذلك، فقهل ل  يف ذلك، فقال

 .(2)«و م أفعل شهًئا

و بأن بوقى اإلنسان شح النفس وبسي  ه ﴾ېئ ېئېئ﴿والفالح الذي بيتغه  الناس 

 . من األََثرة

ل املخالط ليناس أن بيمح التشاح بهنه  يف الطعام والرشاب  وال بشق لىل املتأمِّ

صىل ا هل ليه  ومواقف السهارات والطربق، ولند الطيهب ويف كل اصطفاف، ولذا قال 

فلتأته منيَُّتُه وهو ُيْؤمُن باهلل وُيْدَخَل اجلنَة،  َزحزَح عن النار،فَمن أحبَّ أن يُ »: وسي 

 . (3)«واليوم اآلخر، وْلَيْأِت إىل الناس الذي ُُيِبُّ أن ُيْؤَتى إليه

أهنا خيصت  صىل ا هل ليه  وسي وهلذا كان من أفضل ما ُمدح ب  أصحاب حممد 

 .نفوسه  من كظ نفوسه 

 : ﴾ې ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې﴿ *

                                                           

« تفسري الثعييي»، و(15 -41/11)« تفسري املاتربدي»، و(88/81)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

، (81 -6/86)« تفسري املاوردي»، و(1545 -48/1541)« اهلدابة إىل بيوغ النهابة»، و(9/881)

 (.81/551)« تفسري الرازي»، و(5/155)« تفسري السمعاين»و

، واليغوي يف (88/581)« تفسريه»، والطربي يف (4/882)« أخيار مكة»ي يف لفاكهأخرج  ا( 2)

 (.85/891)، وابن لساكر (1/144)« معج  الصحابة»

 .ريض ا هل لنهام لمرو بن ا هل من كدبث ليد( 4211)أخرج  مسي  ( 3)
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الصدقة، وفهها تأكهد لألمر باإلنفاق، فإن تنفقوا صدقة فكأنك  : واملقصود

 .(1)تقرضون ا هل، وإنام تقرضون ميهًئا سيحان ، وسهويف لك  ما أنفقت  أضعاًفا مضالفة

ڎ ﴿: شكر لعياده ألامهل  الصاحلة، كام قالب ﴾ې﴿: ﴾ۅ ۉۉ ې ې ې ې﴿

 ىل العصاة، فالل ﴾ې﴿، و[1: الزمر] ﴾ڎ ڈ ڈژ

 .(2)خذ والنكالبعاجيه  باأل

 : ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴿ *

تتمه  ليتذكري بعِّمة ا هل تعاىل، مع مناسيتها ليرتغهب والرتههب اليذبن اشتميت 

ليههام اآلبات السابقة كيها؛ ألن العا م باألفعال ظاهرها وخفهها ال ُبِفهُت شهًئا من 

 .اجلزاء ليهها بام رتَّب هلا

ملوصوف باحلكمة ال بدع معامية الناس بام ا ﴾ەئ﴿ بعجزه يشء، وال ﴾ائ﴿وألن 

 .(3)ضه  احلكمة من وضع األشهاء مواضعها، وَنْوط األمور بام بناسب كقائقهاتقت

   

                                                           

، (5/155)« تفسري السمعاين»، و(88/84)« تفسري الطربي»، و(4/888)« تفسري مقاتل»: بنِّر( 1)

تفسري ابن »، و(81/551)« تفسري الرازي»، و(1/891)« زاد املسري»، و(5/884)« املحرر الوجهز»و

 (.5/825)« فتح القدبر»، و(2/414)« كثري

« تفسري القرطيي»، و(6/81)« تفسري املاوردي»، و(41/11)« تفسري املاتربدي»: بنِّر( 2)

 .ملصادر السابقة، وا(82/891)« التحربر والتنوبر»، و(42/411)

 (.82/894)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 3)
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* 

 .(1)، وهو املتداول يف كتب التفسري، والسنن«سورة الطَّالق»: اسمها الغالب

ى فهي املستفتحة « سورة النِّساء الطُّوىَل »أما . (2)«صغرىسورة النِّساء ال»: وُتسمَّ

)[4: النساء] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴿: بقول  تعاىل
3). 

هاهنا: ريض ا هل لنهاما هل بن مسعود وأيبِّ بن كعب  وقد جاء لن ليد : أهنام كانا بسمِّ

 .القصرية: ، بعني(4)«سورة النساء القرصى»

 .(5)ثالث لرشة آبة: وقيلإكدى لرشة آبة، : يلوقاثنتا لرشة آبة :  *

                                                           

البن قتهية « غربب القرآن»، و(1/855)« تفسري مقاتل»، و(668ص)« تفسري جماهد»: بنِّر( 1)

« تفسري القرطيي»، و(88/88)« تفسري الطربي»، و(41/815)لينسائي « السنن الكربى»، و(111ص)

« روح املعاين»، و(5/821)« فتح القدبر»، و(41/491)« ط يف التفسرياليحر املحه»، و(42/411)

 (.82/898)« التحربر والتنوبر»، و(41/881)

، (48/1549)« اهلدابة إىل بيوغ النهابة»، و(428ص)ليمقري « الناسخ واملنسوخ»: بنِّر( 2)

 «رآين ليقرآنالتفسري الق»، و(1/844)« التحربر والتنوبر»، و(4/469)« بصائر ذوي التمههز»و

(8/624). 

التفسري القرآين »، و(1/844)« التحربر والتنوبر»، و(4/469)« بصائر ذوي التمههز»: بنِّر( 3)

 (.8/624)« ليقرآن

« الدر املنثور»، و(2/419)« تفسري ابن كثري»، و(1941، 1588)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 4)

(2/814). 

، [8: الطالق]﴾ ڳ ڳ ڳڳ﴿: قول : واختالفها يف ثالث آبات( 5)

« اليهان يف لدِّ آي القرآن»: بنِّر[. 41: الطالق]﴾ ۓ ۓ ڭ ڭ﴾، و﴿ڱ ں ں ڻ﴿و
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 .(1)إمجاًلا  *

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ﴿ *

ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

 :﴾ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

، إال أن املقصود األمة صىل ا هل ليه  وسي اخلطاب موجَّ  ل  : ﴾ٱ ٻ﴿

 . (2)﴾ٻ ٻ﴿: ، وإنام قال«إذا طيقت»: كيها؛ وهلذا  م بقل

 م بقع من  الطالق املفارق إال مرة واكدة؛ وهي قصة  صىل ا هل ليه  وسي والنيي 

لقد ُعذِت بعظيم، احَلِقي »: ، فقالصىل ا هل ليه  وسي ابنة اجلَْون التي استعاذت من  

: كان بكره الطالق، وقد جاء يف كدبث صىل ا هل ليه  وسي ؛ وذلك ألن  (3)«بأهلك

، وبغني لن  ما يف (5)إرسال والصواب . (4)«أبغُض احلالل إىل اهلل تعاىل الطالُق »

                                                                                                                                                    

مصالد النِّر لإلرشاف لىل »، و(845 -841ص)« فنون األفنان يف لهون ليوم القرآن»، و(819ص)

 (.8/91)« مقاصد السور

، (1/895)« زاد املسري»، و(5/888)« املحرر الوجهز»، و(5/151)« تفسري السمعاين»: بنِّر( 1)

 (.82/898)« التحربر والتنوبر»، و(4/169)« بصائر ذوي التمههز»، و(42/411)« تفسري القرطيي»و

تفسري »، و(1/114)« تفسري ابن أيب زمنني»و، (111ص) البن قتهية« غربب القرآن»: بنِّر( 2)

« والتنوبرالتحربر »، و(5/821)« فتح القدبر»، و(42/412)« قرطييتفسري ال»، و(5/151)« السمعاين

(82/891.) 

 .ريض ا هل لنهامن كدبث لائشة ( 5851)أخرج  اليخاري ( 3)

من ( 1/581)، واليههقي (8/496)، واحلاك  (8142)، وابن ماج  (8412)أخرج  أبو داود ( 4)

 . ريض ا هل لنهامكدبث ابن لمر 

ح إرسال ( 5)  .أبو كات  والدارقطني وغريمها: رجَّ
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ما زلُت ب  : ، أن الشهطان بيعث ُساباه، وأقرهب  إله  هو َمن بقول ل «صحهح مسي »

قت بهن  وبني امرأت  كتى فرَّ
(1). 

فالطالق كرس لنفس املرأة، وتفربق ليزوجهة، وشتات لألوالد، وهدم لييهوت، 

نة ليرجل واملرأة بسيب دخل من مداخل الفساد إن  م بقع موقع  الصحهح، والفتوم

دا ليه ، وكرس بعض احلواجز التي كانت حتول بني  احلرمان من اإلشياع بعد أن تعوَّ

ًما أو جائًزا أو  اإلنسان وبني املعصهة؛ وهلذا فالطالق مكروه لغري كاجة، وقد بكون حمرَّ

 .(2)واجًيا بحسب احلال

هنا « الالم»، فـ(3)يف ُقيل لدهتن: يأ ﴾ٻ پ پٻ ٻ ﴿

: اإلُساء] ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴿: ، كام يف قول  تعاىل(4)الم التوقهت

 .طيقوهنَّ الطالق الذي تيدأ بعده العدة ميارشةً : ، أي[12

 .(5)املدة التي تقضهها املرأة بعد الطالق ممنولة فهها من الزواج: هي والعدة

                                                                                                                                                    

« معا م السنن»، و(4891)« ليل ابن أيب كات »: ، وغريه، وبنِّر(8411)واملرسل أخرج  أبو داود 

« اليدر املنري»، و(561ص)ادي اهل البن ليد« املحرر»، و(48/885)« يل الدارقطنيل»، و(8/884)

 (.8111)« إرواء الغيهل»، و(6/898)« امليدع»، و(61 -2/65)

 .ريض ا هل لن من كدبث جابر ( 8248)أخرج  مسي  ( 1)

 (.1/868)« الفق  لىل املذاهب األربعة»، و(861 -1/868)« املغني»: بنِّر( 2)

« املحرر الوجهز»، و(84/199)ليواكدي « التفسري اليسهط»، و(88/81)« تفسري الطربي»: ربنِّ( 3)

« روح املعاين»، و(8/828)« تفسري ابن جزي»، و(42/458)« تفسري القرطيي»، و(5/888)

(41/885.) 

« كاشهة الشهاب لىل تفسري اليهضاوي»، و(49/411)« يياب يف ليوم الكتابال»: بنِّر( 4)

« التحربر والتنوبر»، و(41/412)« فتح اليهان يف مقاصد القرآن»، و(5/821)« فتح القدبر»، و(8/841)

(82/895.) 

« املوسولة الفقههة الكوبتهة»، و(5/12)« مغني املحتاج»، و(8/491)« بدائع الصنائع»: بنِّر( 5)

(89/811.) 
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يف طهر  م جيامعها فه ، فهذا طالق  ق الزوجة إال وهي طاهروهذا بقتيض َأالَّ تطيَّ 

 .؛ كتى تكون مستقيية لعدهتا ميارشة(1)السنة

 .(2)واحلامل ُتَطيَّق يف أي وقت؛ ألن لدهتا تيدأ فور الطالق

 .(3)أن بطيقها يف احلهض، أو يف طهر جامعها فه : هو والطالق البدعي

وهو طالق الصغرية واآلبسة التي ال  وثمة طالق ال بوصف بأن  بدلي وال سني؛

 .(4)هض، وَمن  م بدخل هبا زوجها بعدحت

الضيط واإلتقان، فال تزبد وال : ؛ وهواإلحصاءمن : ﴾پ پڀ﴿

 .(5)تنقص؛ ألن النقص رضر لىل الزوج، والزبادة رضر لىل املرأة

أمر بالتقوى، : ﴾ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿

ر األمر يف السورة كثرًيا؛ ألن أل ِّ  ما ُيجز اإلنسان لن املضارة واإلساءة هو وكرَّ

النساء : يأ ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ﴿: ا هل تعاىل؛ وهلذا قال اخلوف من

، فاملطيقة الرجعهة التي ُيق ليزوج أن براجعها دون إذهنا وال إذن ولهها؛ (6)املطيقات

فيها ما ليزوجات من كقوق إال امليهت؛ ألهنا ما زالت زوجة، وإنام أضاف اليهت هلن 

                                                           

« مغني املحتاج»، و(1/82)« مواهب اجليهل»، و(5/828)« الينابة رشح اهلدابة»: بنِّر( 1)

 (.1/861)« املغني»، و(1/199)

 (. 9/811)« املحىل»، و(5/889)« األم»، و(8/1)« املدونة»: بنِّر( 2)

، (8/864)« كاشهة الدسوقي لىل الرشح الكيري»، و(91 -8/98)« بدائع الصنائع»: بنِّر( 3)

 (.9/811)« املحىل»، و(1/866)« املغني»، و(41/18)« املجموع»و

« املغني»، و(882ص)« اليياب يف الفق  الشافعي»، و(5/822)« الينابة رشح اهلدابة»: بنِّر( 4)

(1/811.) 

 (.892 -82/891)« التحربر والتنوبر»، و(2/418)« تفسري ابن كثري»: بنِّر( 5)

« تفسري الرازي»، و(1/848)ليواكدي « التفسري الوسهط»، و(88/81) «تفسري الطربي»: بنِّر( 6)

 (.2/418)« تفسري ابن كثري»، و(8/821)« ري ابن جزيتفس»، و(81/561)
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، فال (1)؛ ألن هلا كق االنتفاع بالسكنى فه ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ﴿: قول يف 

 .ت كام بقع كثرًياجيوز ليرجل أن بطردها من اليه

كتى لو وجدت : يأ ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ﴿

 .إكداهن بعض املضابقة يف اليهت فعيهها أن تيقى يف منزهلا

 مواقعتها، أن  ربام رأى الزوج منها ما بدلوه إىل: منها: والبقاء له مقاصد عظيمة

 .فهحصل بذلك رجعتها

أن  قد بكون هلا أوالد من  فهحتاجون إىل رلابتها، وإذا خرجت من اليهت : ومنها

قد ال جتد مكاًنا بؤوهيا، وربام استرشفتها العهون ووقعت هلا كاالت من املضابقة 

 .واالبتزاز

غ خروجهن هي الفعل الشنهع، والغالب أن الفاكشة  إذا والفاكشة التي تسوِّ

فة بـ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿: الزنى ونحوه، كام قال: فاملقصود هبا( ال)جاءت معرَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿: ، وكام قال تعاىل[21: األلراف] ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ

، أما إذا جاءت نكرة وبدون إضافة، كام هنا، [45: النساء] ﴾پ پ پڀ

: فاملقصود هبا، [81: األكزاب] ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ﴿: وكام يف قول 

 ﴾ھ ھ ھ﴿: ، ولهس خصوص الزنى، كام يف قول (2)ئع أو السهِّ الفعل الشنه

                                                           

 (.82/899)« التحربر والتنوبر»، و(42/451)« تفسري القرطيي»: بنِّر( 1)

ح اليهان يف مقاصد فت»، و(41/416)« تفسري القرطيي»، و(5/888)« املحرر الوجهز»: بنِّر( 2)

 (.82/811)« التحربر والتنوبر»، و(44/12)« القرآن
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، وكام يف آبة الطالق هذه، لىل أن  قد نصَّ بعض الصحابة والتابعني [82: األلراف]

 .(1)الزنى، وهو قول احلسن ولطاء وغريمها: واملفرسبن أن املقصود هنا

القول  املقصود أن تكون سيهطة اليسان لىل أهي ، فتفحش يف: وقال آخرون

ت ، أو أن تكون ناشًزا ترفض وتسب وختوض يف لرض  ولرض حمارم ، كأم  وأخوا

كق ، فإذا ُوجد يشء من ذلك، فإن املصيحة كهنئذ متعهنة يف إخراج هذه املرأة من بهت 

 .(2)ريض ا هل لنهامسعود الزوجهة إىل بهت آخر، وهذا مروي لن ُأيب بن كعب وابن م

اليشء الفاصل ؛ وهو كد  : مجع واحلدود: ﴾ڤ ڤ ڤڦ﴿

، فهذه كدود ا هل فهام بتعيق بعقد الزوجهة من (3)بني احلالل واحلرام، واحلق والياطل

 .اإلمساك والطالق، وبقاء املعتدة يف بهتها ال جيوز العيث هبا

فالذي خيرج املرأة من : ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ﴿

ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿ ن،بهتها قد ظي  نفس  قيل أن بِّيمها، بتحمهيها آثام ظي  اآلخرب

، وإنام هي لغة صىل ا هل ليه  وسي ، وهذا لهس خطاًبا لينيي ﴾چ چ ڇ

ال تدري بعد الطالق أن ُُيدث ا هل تعاىل : جاربة لند العرب يف مناسيات كثرية، أي

 .[81: األنفال] ﴾ې ې ى ى ائ ائ ەئ﴿أمًرا، فهقيب اليغَض إىل حمية، 

                                                           

« تفسري السمعاين»، و(8/911)« تفسري ابن أيب كات »، و(88/88)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

، (2/498)« الدر املنثور»، و(2/418)« تفسري ابن كثري»، و(1/891)« زاد املسري»، و(5/159)

 (.82/814)« التحربر والتنوبر»و

« تفسري اليغوي»، و(8/886)ليطحاوي « أككام القرآن»، و(88/81)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

« التحربر والتنوبر»، و(2/411)« تفسري ابن كثري»، و(42/456)« تفسري القرطيي»، و(2/451)

(82/814 .) 

، (158ص)« نعاملطيع لىل ألفاظ املق»، و«ح د»( 884ص)« املفردات يف غربب القرآن»: بنِّر( 3)

 (.82/811)« التحربر والتنوبر»و



242 
 

ا، وذلك يف الطالق الرجعي إن اآلبة حتتمل معنى أن براجعها زوجه: وقيل

 . (1)ها هي األمر الذي أكدث  ا هل سيحان فتكون مراجعت

وبمكن أن بكون سيب الطالق هو لدم وجود األوالد؛ فربام حتمل املرأة أو 

عة  تنجب، وقد بكون سيب الطالق الفقر وثقل النفقة، فُهحدث ا هل أمًرا من السَّ

طهيًا أمًرا : ب لىل نِّرة التفاؤل، واملقصودالغنى، وهذا بفتح آفاق املستقيل وُبدرِّ و

 . (2)كسنًا، خالف ما كان يف السابق

وهو تيقني من ا هل الذي بهده املقادبر أن نرتبَّى لىل التفاؤل ونِّرة اإلرشاق 

 . واألمل

ُة بالَعـيِش وتأتهك ***  وك  أمــٍر ُتســـاُء ب  صياًكا  املَـرَسَّ

 (3)فثِْق بالواكــد األكــد العيل***  إذا ضاقت بك األكواُل بوًما

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿ *

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ 

 :﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

؛ وهي ثالثة قروء، (4)قاربت أن تنتهي لدة املطيقة: يأ ﴾ڇ ڇ ڍ﴿

: قيلقرء، : مجع والقروء. [882: اليقرة] ﴾ڃ ڃ چ چ چچ﴿: كام قال سيحان 

                                                           

تفسري »، و(84/511)ليواكدي « التفسري اليسهط»، و(88/82)« الطربيتفسري »: بنِّر( 1)

 (.42/456)« القرطيي

 (.82/816)« التحربر والتنوبر»، و(42/456)« تفسري القرطيي»: بنِّر( 2)

 (.818ص)« هةالشقائق النعامن»، و(8/996)« معج  األدباء»: بنِّر( 3)

« تفسري اليغوي»، و(1/848)ليواكدي « سهطالتفسري الي»، و(88/89)« تفسري الطربي»: بنِّر( 4)

 (.5/822)« فتح القدبر»، و(2/415)« تفسري ابن كثري»، و(2/451)
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قها، فإذا خرجت من الطهر الثالث فقد ثة أطهار بعد طال، فتعتد املرأة ثال(1)هو الطهر

 .خرجت من العدة

، فإذا طيقها يف الطهر الذي  م جيامعها فه  بدأت العدة بعد (2)احلهض: وقيل هو

احلهضة األوىل ث  الثانهة ث  الثالثة، فإذا طهرت من احلهضة الثالثة واغتسيت خرجت 

 . يت ككمهامن العدة، وإذا كانت غري ذات قروء فسهأ

انتهاء العدة؛ ألهنا إذا انتهت ال جيوز ليزوج أن براجعها؛ بل : وليس املقصود

شارفن لىل هنابة العدة، في  اخلهار بني أن بمسكها بمراجعتها أو برتك ذلك : املقصود

ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿: فتيني من ، بخالف املعنى الوارد يف قول  سيحان 

، ولذا لربَّ هنا بييوغ األجل، (3)انتهى من  وخرج: ، أي[89: القصص] ﴾پ پ

 .ولربَّ يف قصة موسى بقضاء األجل

وغالًيا ما بِّن الرجل أن املرأة هي املخطئة، وتعتقد : ﴾ڍ ڌ﴿

املرأة أن الرجل هو املخطئ، ولذا جيد املصيح صعوبًة يف إقناع كل من الطرفني أن 

وم الزوجة، بغض الطرف لن أخطاء اآلخر، وُياول تصحهح أخطائ  هو، فالزوج بي

 . واملرأة تيوم الرجل، وهبذا ال بمكن حتقهق اإلصالح

:  بعالج املشكية برتبهة ككهمة حتقق اخلري لألزواج املتشاكسني بقول وا هل تعاىل

، واخلطاب هنا ليرجل بأن ُُيسن إلهها فال بعاتيها وال بوبِّخها ﴾ڍ ڌ﴿

                                                           

، (4/612)« تفسري ابن كثري»، و(4/499)« زاد املسري»، و(1/95)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 . (8/891)« التحربر والتنوبر»، و(4/811)« فتح القدبر»، و(4/488)« تفسري ابن جزي»و

« تفسري ابن أيب زمنني»، و(1/21)« تفسري الطربي»، و(885ص)« تفسري جماهد»: بنِّر( 2)

 .، واملصادر السابقة(4/612)« تفسري ابن كثري»، و(4/429)« تفسري النسفي»، و(4/858)

، (8/868)« تفسري اخلازن»، و(6/815)« تفسري اليغوي»، و(1/811)« تفسري الثعييي»: بنِّر( 3)

 (.1/464)« املِّهريالتفسري »و
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ري، كالنفقة وكسن نكرة بشمل كل خ« املعروف»وال بزجرها وال بقرصِّ معها، و

 .(1)املعامية وأداء احلقوق

بمجرده مؤ م، وهو مما تتأ م ل  ، والفراق ﴾ڌ ڎ ڎ﴿

بد فيهكن بمعروف دون تعهري وال فضح وال تشهري، ومن كرم  النفوس، فإذا كان وال

الرجل أن ُبِّهر أمل  لىل فراق زوجت  وال بذكرها إال بخري، وقد أخذ الشافعي هذا 

 :(2)املعنى فقال

 ﴾ک گ گ﴿ودافـــع، ولكن ***  ولارش بمعروف وسامح َمن التدى

وجوب اإلشهاد لىل الرجعة، : ظاهر اآلبة: ﴾ڈ ڈ ژ ژ﴿

واإلشهاد لىل الطالق، وهبذا قال كثري من الفقهاء وُنسب إىل بعض الصحابة، وهذا 

، وإذا وقع الطالق أو وقعت الرجعة (3)هو أكد القولني يف مذهب الشافعي وأمحد

لي ، وليه  أن ُبشهد كتى ال بقع جتاكد أو اكتكام، وكتى ال (4)إشهاد صحَّ بدون  تدَّ

املرأة لىل زوجها أهنا قد خرجت من لدهتا، وقد بتوفَّ أكدمها فهقع الرتدد هل برث  

 .اآلخر أم ال؟ فاإلشهاد بقطع دابر التنازع

با؛ أن وهذا مما خياطب ب  والة األمر والقضاة املسؤولون لن مثل هذه القضا

د يف هذا األمر، ُبشبكون ثمة نِّام منضيط لتوثهق الرجعة والطالق وبالشهود، وأن  دَّ

فكثرًيا ما بذهب بعض الرجال إىل املحكمة الستخراج صك الطالق فهجعل تاربخ 

                                                           

« تفسري ابن جزي»، و(48/1584)« اهلدابة إىل بيوغ النهابة»، و(88/89)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 (.41/428)« فتح اليهان يف مقاصد القرآن»، و(8/821)

 (.468ص)« دبوان الشافعي»: بنِّر( 2)

« التحربر والتنوبر»، و(1/891)« زاد املسري»، و(1/828)البن العريب « أككام القرآن»: ِّربن( 3)

(82/819.) 

 (. 42/452)« تفسري القرطيي»، و(8/619)ليجصاص « أككام القرآن»: بنِّر( 4)
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ًرا لن الواقع واملرأة ال تعي ، وقد بسافر هبا وبعارشها دون أن  ًما أو متأخِّ الطالق متقدِّ

 .الق خيربها بوقوع ط

معتدلة واضحة ال ليس فهها، وال جمامية : ﴾ڑ ڑ کک﴿

ألكد، وأن تكون  هل، وذلك بضيط الشهادة خوًفا من ا هل ال من أجل الزوج أو الزوجة 

 .(1)أو القرابة

ک ﴿، (2)شارة إىل الوصابا واألوامر والتوجههاتإ ﴾ک﴿

، فقرن ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ

واضحة، وبني الولظ والتذكري وغرس انني السهاق بني األككام الترشبعهة التي هي قو

التقوى يف النفوس، والقانون إذا وجد وكده  م بيتزم ب  الناس؛ فإن املجتمعات 

 .بد من وازع الدبن واخليق تنحرف، وال

وهذا كافز لىل التقوى، وهلذه اآلبة : ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿

ا هل، فهطيِّق ر معنى خاص ميارش؛ وهو تقوى ا هل يف شأن الطالق، بأن بوقع  كام أم

طيقة واكدة يف طهر  م جيامعها فه  لند تأكد احلاجة إىل الطالق من غري طهش وال 

ترسع وال قصد إرضار، وهو ُيسب أن الطالق خري ليمرأة وخري ل  من بقاء لصمة 

الزوجهة، فَمن امتثل كك  الرشع يف أمر الطالق فقد جعل ا هل ل  خمرًجا يف ذلك بأن 

؛ ألن   م بطيقها إال واكدة، وال تتطيَّب الرجعة إال أن بتيفظ هبا (3)بمكن  مراجعتها

                                                           

، (5/822)« فتح القدبر»، و(42/459)« تفسري القرطيي»، و(1/555)« الكشاف»: بنِّر( 1)

 (.82/841)« برالتحربر والتنو»و

 (.82/844)« التنوبرالتحربر و»، و(88/18)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

« تفسري السمعاين»، و(8/164)« تفسري السمرقندي»، و(88/18)« تفسري الطربي»: بنِّر( 3)

« روح املعاين»، و(42/459)« تفسري القرطيي»، و(81/568)« تفسري الرازي»، و(5/164)

(41/881.) 
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وبشهد لىل ذلك لدلني، بخالف َمن  م بتق ا هل فطيَّق ثالًثا مجهًعا، أو طيَّقها يف كهض، 

أو يف ُطهر جامعها فه ، أو لىل غري السنة مما أوجد لنده نقًصا يف التقوى، ومما بدل لىل 

ق ألتف  األسياب، فهذا بصعب ليه  املخرج، وقد ال جيد ترسل  وكثرة إبقال  ليطال

 .مفتًها خيرج  من ضائقت  بعد ندم 

؛ وهو أن َمن بتق ا هل يف سائر أموره جيعل ا هل ل  خمرًجا وثمة معنى عاٌم يف اآلية

 . (1)وفرًجا من كل ضهق، سواء أكان ذلك يف شأن أُسي أو اقتصادي أو سوامها

ُيرصوا لىل حتقهق الرضا والتوافق االجتاملي، وإذا  نواآلبة تيه  املصيحني أ

استطالوا أن بصنعوا السعادة يف بهوهت  فسهجدون أهن  أصيحوا أكثر نجاًكا يف كهاهت  

وأكثر توفهًقا يف جتارهت ؛ بل وأكثر طالة لرهب ، ومن هنا فإن من ألِّ  مهامت املستشار 

 .رار يف اليهوتقواملصيح االجتاملي السعي يف إجياد السكن واالست

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ﴿ *

ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

 : ﴾ۆ ۆ

بن، وبعض  غالب معاناة الناس هي من نقص املال، أو قية ذات الهد أو الدَّ

ًما غضوًبا كثري  ًما متيوِّ األزواج بتغريَّ لىل زوجت  بسيب الضائقة املالهة، وبصيح متربِّ

 . النقد والتأفُّف

من جهة  م ختطر لىل : يأ ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ﴿و

بالتفكري خارج الصندوق، فقد برزق  ا هل : ، وهو داخل فهام بسمه  بعضه (2)بال 

                                                           

 .، واملصادر السابقة(2/416)« تفسري ابن كثري»: بنِّر( 1)

، (5/884)« تفسري اليهضاوي»، و(1/892)« زاد املسري»، و(1/861)« تفسري مقاتل»: بنِّر( 2)

 (.41/881)« روح املعاين»، و(5/829)« فتح القدبر»، و(8/192)« تفسري النسفي»و
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القنالة، وهي كنز، وهي خري ما ُبرزق  املرء، فهترصف يف مال  بطربقة راشدة من غري 

إُساف وال تقتري، وقد تكون املرأة سيًيا ليرزق؛ إما لقرابتها األغنهاء، أو حلسن 

 . ا، أو لغري ذلكمشورهت

ة جيب أن بسيِّ  هلا املسي  من غري تردد وال شك، وأن ُيسن ثقت  با هل وهذه احلقهق

ق ل  مولوده، وال برتك األسياب منتًِّرا الفرج من ا هل من غري لمل وال  كتى بتحقَّ

بذل سيب، فإن العمل وبذل اجلهد والسيب هو من تقوى ا هل، لىل أن بكون يف بدي 

 .من  فهام بدها هل أوثق 

وهذا هو اليعد  :﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھھ﴿

اإلبامين يف الرزق، وهو غائب لن كثري من احلضارات والثقافات واملرشولات؛ 

ولذلك تقع األزمات والنكيات بسيب التامد الناس املحض لىل احلسابات املادبة، يف 

مِخاًصا وتروح  كني أهن  لو توكيوا لىل ا هل كقَّ توكي ، لرزقه  كام برزق الطري تغدو

؛ بل ذهيت غدًوا ورواًكا، ولكنها ال «الرزق» م تقيع يف وكورها تنتِّر  ، فهي(1)بطاًنا

تعي  لىل وج  الهقني مكان رزقها وال نول ، بل ا هل بسخر هلا من فضي  فال تكاد متوت 

 ! جوًلا

وقد ذكر ابن القه  فئتني انحرفا يف هذا السيهل؛ من بعميون األسياب املادبة 

ن بقعدون وال بعميون، وقد بيجأ أكده  إىل الدلاء وبغهب لنه  الدلاء والتوكل، وم

أو الصالة، وقد لي  أن السامء ال متطر ذهًيا وال فضة، وكامل اإلبامن والعقل واحلزم 

                                                           

نكم تتوكلوَن عىل اهلل حقَّ توكله، لو أ»: مرفوًلا ريض ا هل لن كام يف كدبث لمر بن اخلطاب ( 1)

ا وتروُح بِطان الرزقكم كام يرزُق ال ، وسهأيت يف (8811)، والرتمذي (815)أخرج  أمحد . «طرَي، تغُدو ِِخاص 

 .﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴿: «سورة امليك»
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ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿: فعل السيب مع التوكل لىل ا هل، وَأالَّ بقول اإلنسان كام قال قارون

 .[12: القصص] ﴾پپ

ق : ﴾ڭے ے ۓ ۓ﴿  .(1)فام أراده ا هل تعاىل سوف بييغ  وُيقِّ

فكل يشء لنده بمقدار، والناس ُييمون : ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿

 .أكالًما بعهدة املنال، أو هي لىل خالف السنن الربانهة، دون أن بيذلوا لذلك أسياًبا

 :﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ﴿ *

هذا كك  جدبد يف شأن العدة خيص َمن انقطع كهضها أو  م : ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴿

حتض بعُد، والهائسة هي الكيرية التي توقَّف لنها احلهض، وهذا قد بكون يف سن 

أن  خيتيف : والصواب، (2)الستني أو اخلمسني، كام قال  الفقهاء من الشافعهة وغريه 

رص، وا هل تعاىل قرن  باإلباس من جمتمع إىل آخر، ومن بهئة إىل أخرى، ومن لرص إىل ل

ا دون نِّر ليسن، فهذه لدهتا ثالثة أشهر من املحهض؛ وهو انقطاع احلهض انقطاًلا كيها 

 .(3)بدل ثالث كهض أو ثالثة أطهار

 . (4)مثل اجلاربة الصغرية التي  م حتض، فعدهتا ثالثة أشهر أبًضا: ﴾ې ې ىى﴿

ة التي  م حتض بعُد، وجواز وقد أخذ بعضه  من هذه اآلبة جواز تزوبج الصغري

 . ؛ ألن غري املدخول هبا ال لدة ليهها أصاًل (1)عتهاالدخول هبا ومواق

                                                           

 «تفسري الرازي»، و(5/881)« املحرر الوجهز»، و(2/458)« تفسري اليغوي»: بنِّر( 1)

« التحربر والتنوبر»، و(41/884)« روح املعاين»، و(2/412)« تفسري ابن كثري»، و(81/568)

(82/848.) 

 (.8/45)« املوسولة الفقههة الكوبتهة»، و(82/846)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 2)

 ،(42/414)« املجموع»، و(1/418)« مواهب اجليهل»، و(8/495)« بدائع الصنائع»: بنِّر( 3)

 (.2/418)« نياملغ»و

 (.82/849)« حربر والتنوبرالت»، و(81/568)« تفسري الرازي»: بنِّر( 4)
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ولكن مدار لىل أن املسألة  م بأت فهها كك  رشلي قاطع بسن معني ليزواج؛ 

األمر فه  لىل حتقهق املصالح ودفع املفاسد، وويل األمر بنيغي أن برالي أكوال الناس، 

التقوى واإلبامن واحلرص، أو ضد ذلك من الرشه والغفية والطمع  وما ه  ليه  من

 . باملال

ج الصغرية التي  وقد ظهر الهوم أن بعض اآلباء واألولهاء بدفع  الطمع إىل أن بزوِّ

م مصيحت  لىل مصيحتها، وإذا فعل ذلك سقطت والبت  ليهها؛ ألن لامد   م تييغ، فهقدِّ

ق مصيحتها  الوالبة هو الرشد يف العقد، وهو أن جها بالكفء املناسب الذي تتحقَّ بزوِّ

كهنئذ أن بوجد حتدبد بمنع األولهاء من أن تكون الينات يف الزواج ب ، فال بأس 

 . الصغريات سيعة تياع وتشرتى

وأكهاًنا بقصد بتزوجيها مضارة أمها املطيقة وكرماهنا من كضانتها، فناسب أن 

وبكون إنفاذ احلاالت العادلة التي ال مضارة  ُبمنع من ذلك من باب السهاسة الرشلهة،

 .ضائي إداري استثنائيفهها وال طمع بواسطة إذن ق

، وسهاقها (2)وضعها حلميها: واآلبة تدل لىل أن لدة احلامل: ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ﴿

 :؛ بل قال«أن بيدن»: يف غابة الدقة؛ فإن ا هل تعاىل  م بقل

إال بوضع من ولد، فال خترج من الِعدة  كتامل أن بكون يف رمحها أكثرال؛ ﴾ەئ وئ وئۇئ﴿

 .(3)ولًدا: محيها قيل أن بكتمل نموه، وبسمىمحيها كي ، والكتامل أن تضع 

                                                                                                                                                    

، (1/811)البن بطال « رشح صحهح اليخاري»، و(8/62)ليجصاص « أككام القرآن»: بنِّر( 1)

 (. 46/462)« املجموع»، و(8/841)ليكها اهلرايس « أككام القرآن»و

« تفسري ابن كثري»، و(42/465)« سري القرطييتف»، و(88/51)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 (.5/829)« فتح القدبر»، و(49/466)« ليياب يف ليوم الكتابا»، و(2/419)

 (.81/568)« تفسري الرازي»: بنِّر( 3)
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، وهذا لود إىل التقوى والتحفهز ليهها لألزواج وليزوجات؛ ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ﴿

 ألن من النساء َمن قد تعاين ما تعاين يف الطالق، وقد تشعر بالقهر واحلرمان واحلزن

ذكريها بالتقوى، لىل فراق بهت الزوجهة، واليعد لن األوالد، فهنا خري لزاء ليمرأة ت

وكفظ اليسان والفرج، والصرب، فيعل األمر الذي ضاقت ب  ذرًلا أن جيعي  ا هل لاقيت  

إما برجعة تعود هبا األمور أكسن مما كانت ليه  أو بزوج آخر بنسهها آالم األول : برًسا

 .ولذابات 

 : ﴾ی ی یی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىبىئ ىئ ﴿ *

هذه األوامر والنواهي والتعيهامت واألككام واملوالظ هي أمر ا هل الرشلي 

 .(1)الواجب اإلنفاذ والرلابة ملصالح العياد

ويف هذه اآلبة ألِّ  العزاء ليميتىَل، لهعي  أن تقوى ا هل موجية لرمحت  وتكفري 

وفراق وقد بكون ما وقع من طالق  السهئات ومضالفة احلسنات ورفعة الدرجات،

بسيب ذنب بصهي  الزوج أو الزوجة أو مها مًعا، فهقع الطالق لقوبة، وال بمنع أن 

ية تكفرًيا ليسهئات، وقد حتمل املصهية الزوج والزوجة لىل تقوى  تكون العقوبة املعجَّ

 .انقىضا هل ومراجعة النفس، فهذا بداوي اإلنسان من الشعور بالكآبة لىل أمر مىض و

پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿ *

ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

 :﴾ڄ ڄ

                                                           

« تفسري الرازي»، و(5/161)« تفسري السمعاين»و، (41/68)« تفسري املاتربدي»: بنِّر( 1)

 (.82/881)« التحربر والتنوبر»، و(81/568)
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أمر إهلي واجب لكل مطيقة : ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿

د هلا كق السكن؛ ألهنا ال زالت زوجة ما دامت يف العدة، كهث بسكن  رجعهة بؤكِّ

 .الزوج فه ، ولىل كسب كال  بساًرا أو فقًرا

نطق بض  الواو أو كرسها أو فتحها، فهي و املقدور، وتُ املوجود أ: هو والوجد

 .(1)مما جتدون: مثيثة، ومعناها واكد، أي

د الرجل أن ب رَّ : واملضارة: ﴾پ پ پ ڀڀ﴿ أن بتعمَّ

، وقد تقع املضارة من الزوجة، ولكن (2)املرأة أو بؤذهيا أو بضهِّق ليهها بأي طربقة

الطالق أو احلضانة  وسائل املضارة يف شأنليرجل؛ ألن  بميك من القرآن وجَّ  النهي 

 .ما ال متيك  املرأة

وذكر : ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ﴿

ا؛ ولكن ألن احلامل  احلامل هنا لىل وج  اخلصوص لهس ألن ليحامل ككاًم خاصا

تطول لدهتا بطول محيها؛ فقد تكون تسعة أشهر، وربام استثقل بعض األزواج النفقة، 

احلامل جيب أن بستمر كتى تضع محيها؛ كري بأن اإلنفاق لىل لك جاء التأكهد والتذولذ

 .(3)وألن  بنفق ليهها وبرلى محيها الذي هو ولده

                                                           

« تفسري القرطيي»، و(81/561)« ازيتفسري الر»، و(9/811)« تفسري الثعييي»: بنِّر( 1)

التحربر »، و(41/814)« اليحر املحهط يف التفسري»، و(8/821)« تفسري ابن جزي»، و(42/462)

 (.82/881)« والتنوبر

 .«و ج د» (9/864)« تاج العروس»، و(255ص)« املفردات يف غربب القرآن»: وبنِّر أبًضا

 (.82/881)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 2)

 (.2/458)« تفسري ابن كثري»: بنِّر( 3)
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وهنا انتهت لقدة الزوجهة وبقى : ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ﴿

تنِّه  األمر ملا بعد الطالق، فيهَّنت اآلبة كق املطيقة أن تأخذ أجرة لىل إرضاع ولدها 

 .كن ال جيب ليهها إرضال  إال بأجر لىل والدهول؛ (1)من طيهقها مع أن  من رمحها

لهأمر بعضك  بعًضا باملعروف، : تآمروا، أي: يأ ﴾ڤ ڤ ڦڦ﴿

 .(2)أو تشاوروا فهام بهنك  باخلُيق الكرب 

ڄ ڄ ﴿ اختيفت  و م تطهعوا ا هل يف االئتامر بمعروفو ﴾ڦ ڦ﴿

أدبب ت ﴾ڄ﴿، ويف هذه اآلبة إلجاز وإجياز؛ فالتعربض بـ﴾ڄ

ون سيًيا يف تويلِّ امرأة أخرى إرضاع ولدها، وفهها تأدبب ليزوج الَّ تيالغ فتكليمرأة أَ 

د؛ ألن  إن  م بدفع أجرة لألم دفع أجرة المرأة أخرى ترضع ولده، واألم أكنُّ  َأالَّ بتشدَّ

 .(3)وأرك  وأنصح

ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿ *

ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

 :﴾ڑ ک ک ک ک گ ژڑ

                                                           

« تفسري ابن جزي»، و(42/462)« تفسري القرطيي»، و(88/65)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 (.5/898)« فتح القدبر»، و(2/458)« تفسري ابن كثري»، و(8/821)

« تفسري ابن جزي»و، (5/886)« املحرر الوجهز»، و(5/166)« تفسري السمعاين»: بنِّر( 2)

 (.5/898)« فتح القدبر»، و(2/868)« تفسري أيب السعود»، و(8/821)

 (.82/889)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 3)
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لدة لامة يف شأن اإلنفاق لىل األهل قربر قاهنا ت: ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چچ﴿

أن النفقة من الرجل مطيوبة  -وإن كان سهاق اآلبة يف شأن أجرة اإلرضاع -والولد

 .(1)بحسب قدرت  إذا كان غنهاا بنفق نفقة الغني

ڇ ڇ ڍ ﴿ ،(2)ُضهِّق ليه : يأ ﴾چ چ ڇ ڇ﴿

ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

 .استطعت فاتقوا ا هل ما : يأ ﴾ژڑ

وهذا متعيِّق باملال قيل : ﴾ڑ ک ک ک ک﴿

ل كهف جاء بالعرس والهرس منكرتني ک ﴿: غريه؛ ألن السهاق لن النفقة، وتأمَّ

سورة »، يف كني قال سيحان  يف «بعد العرس برًسا»: ، و م بقل﴾ک ک

، فذكر أن الهرس مع العرس يف الوقت نفس  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴿: «الرشح

ها يف سهاق أشهاء معنوبة لهست مادبة، ولهس بعده، وهذا أقوى وأبيغ؛ ألن السورة كي

 ُّ أو الذنب، ورفع الذكر بني العياد، فقييها ذكر انرشاح الصدر، ووضع الوزر؛ وهو اهل

د يف ذلك السيهل مع وفههام معان لِّهمة تتعيق بالنيوة والدلوة والعي ، فالهرس موجو

الفرج، وقد ُُيرم من العرس ولهس بعده؛ ألن  بعتمد لىل ا هل، وبتفاءل باخلري، وبنتِّر 

ض بخري من ، كام بقولون  . لكأسانِّر إىل النصف امليلء من ا: يشء فهعوَّ

إن  كدبث يف شأن النيوة واملعاين الروكانهة العالهة التي بستشعر فهها أصحاب 

 .  يف كل لطاء أو منع أو شدة أو رخاءمقاماهتا فضل ا هل

                                                           

« تفسري القاسمي»، و(5/166)« تفسري السمعاين»، و(8/168)« تفسري السمرقندي»: بنِّر( 1)

 (.884 -82/881)« لتنوبرالتحربر وا»، و(41/4148)« رآنالتفسري القرآين ليق»، و(9/868)

 .، واملصادر السابقة(88/62)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)
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اوت إبامهن  قوة وضعًفا، وتؤثِّر أما هنا فالقصة تتعيق بجانب مادي، وألناس بتف

ء املادبة، وقد تكون متصية برجل لهس لنده غداء أو لشاء اليهية، أو لدب  فهه  األشها

ده، فهو بشعر مشكية يف توفري السكن أو يف توفري الطعام أو القوت أو اليياس ألوال

بضعف ؛ ألن  ُيس بعرس، وقد «إن  مع العرس»: بمعاناة، فمن هنا  م بقل سيحان 

ر الهرس هنا ليهك أن تنِّر إىل املستقيل، وأن تنتِّ: إكساس  بالهرس مع ، وإنام بعده بعني

 .والفرج

وهذا ولد من ا هل وحتفهز لينفوس أن تكون متفائية، والتفاؤل ثيت ليمهاا أن  مما 

 . لىل الشفاء من املرض ومقاومت ، فتكون قابيهت  ليعالج قوبة، بخالف املتشائ بعني

بهان بعض أككام الرشبعة املتعيِّقة بشؤون األُسة؛ من طالق ولدة بعد ث   *

كان من املناسب  -وكيها من أككام الرشبعة الواجب امتثاهلا -وكضانة ورضاع ونفقة

ب بام بتضمن الولهد ملَن خالف ى كدود ا هل، فقال سيحان  أن بعقِّ : الرشبعة وتعدَّ

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿

 : ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

، (1)لذاب االستئصال يف الدنها الذي ذكره ا هل تعاىل لن األم  السابقة: صودواملق

كام ذكر لن قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح أو غريه  ممن لاقيه  ا هل وكاسيه  

كساًبا شدبًدا، وكأن احلساب الشدبد كان هو مقدمات العذاب التي تأتهه  ث  ُبنزل 

قوه هلول   ليهه  لذاًبا منكًرا فِّهًعا شدبًدا تنكره النفوس، وال بكاد الناس أن بصدِّ

 .وفِّالت 

                                                           

« تفسري الرازي»، و(5/441)« تفسري اليغوي»، و(41/11)« تفسري املاتربدي»: بنِّر( 1)

« يتفسري السعد»، و(2/455)« تفسري ابن كثري»، و(1/841)« تفسري اخلازن»، و(81/565)

 (.82/881)« رالتحربر والتنوب»، و(218ص)
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 :﴾ہ ہ ہڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿ *

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿ يك القربةت ﴾ڻ﴿

، وه  كانوا بطييون الربح لكن يف غري حمي ، ولذا كانت لاقيته  ﴾ہ

 .اخلسارة التامة؛ خسارة النفس واملال واألهل والدنها واآلخرة

ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ﴿ *

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی  ى ى ائ ائ ەئەئ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ۆ ۈ ۈ ٴۇۇ ۆ 

 : ﴾ی ی ی جئ حئ مئ

 .، فجمع هل  بني لذاب الدنها ولذاب اآلخرة(1)وهذا لذاب اآلخرة

تذكري بالتقوى يف سورة تذكر أككام الطالق، : ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ﴿

ل اليهوت وما جيري ولن بفق  هذا إال َمن هو لىل اطالع لىل مشكالت األُس وأكوا

الذبن خُياَطيون باإلبامن، وه  أهل التكيهف،  (2)أصحاب العقول: وأولو األلبابفهها، 

 .وتذلن وتنقادوه  أبًضا َمن بنتفعون بالنصح، وتدرك قيوهب  مقاصده فتيني ليحق 

                                                           

تفسري »، و(48/1558)« اهلدابة إىل بيوغ النهابة»، و(8/161)« تفسري السمرقندي»: بنِّر( 1)

التحربر »، و(2/455)« تفسري ابن كثري»، و(8/822)« تفسري ابن جزي»، و(42/418)« القرطيي

 (.886 -82/885)« والتنوبر

« تفسري القرطيي»، و(5/422)زجاج لي« معاين القرآن»، و(88/11) «تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 (.82/886)« التحربر والتنوبر»، و(5/891)« فتح القدبر»، و(42/418)
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ڭ ۇ ۇ ﴿: ، كام قال تعاىل(1)هو القرآنو ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿

ب بقول [11: الزخرف] ﴾ۆۆ كر»، فهل ﴾ۋ ۋ ۅ﴿: ، ولكن لقَّ هو « الذِّ

 الرسول؟

؛ ألن  إنام أصيح رسواًل بنزول ﴾ۈ﴿نا بدل اشتامل من ه ﴾ۋ﴿إن : قال بعضه 

 .(2)الذكر ليه  الذي هو من الوكي

، وهو ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿: وجيوز أن بكون يف املسألة تقدبٌر؛ أي

ليعي  ؛ ولكن  ُكذف صىل ا هل ليه  وسي ، وهو حممد ﴾ۋ﴿القرآن، وأرسل إلهك  

 .(3)ب 

 .بالوكي، وهو رسول ميكي بنزل (4)جرببل: ﴾ۋ﴿أو أن املقصود بـ

، وهو الذي صىل ا هل ليه  وسي ولكن هذا بعهد؛ ألن السهاق هنا لن الرسول 

 .بصدق ليه  وصف إخراج الذبن آمنوا ولميوا من الِّيامت إىل النور

                                                           

« تفسري اليغوي»، و(8/161)« تفسري السمرقندي»، و(88/15)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

« التحربر والتنوبر»، و(2/455)« تفسري ابن كثري»، و(8/822)« تفسري ابن جزي»، و(2/451)

(82/881.) 

، (5/881)« املحرر الوجهز»، و(2/451)« تفسري اليغوي»، و(9/818)« تفسري الثعييي»: بنِّر( 2)

« التحربر والتنوبر»، و(41/4141)« التفسري القرآين ليقرآن»، و(2/455)« تفسري ابن كثري»و

(82/881.) 

تفسري »، و(1/846)ليواكدي « لتفسري الوسهطا»، و(41/14)« تفسري املاتربدي»: بنِّر( 3)

« فتح القدبر»، و(1/841)« تفسري اخلازن»، و(81/565)« تفسري الرازي»، و(2/451)« اليغوي

(5/891.) 

« الكشاف»، و(6/86)« تفسري املاوردي»، و(5/422)ليزجاج « معاين القرآن»: بنِّر( 4)

 (.2/861)« لسعودتفسري أيب ا»، و(8/822)« تفسري ابن جزي»، و(1/561)
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 ،﴾ۉ﴿ :وُقرئ بكرس الهاء وفتحها: ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿

﴾ت  ُمبَيَّنَ  ﴿و
 ليهه ،، فهي شدبدة الوضوح، وهي ميهِّنة ليناس ما َأْشَكل (1)

، وه  كانوا يف الِّيامت قيل أن بكونوا مؤمنني، لكن وصفه  ﴾ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ﴿

بصفته  التي صاروا إلهها بعد؛ وهي أهن  آمنوا ولميوا الصاحلات، فأخرجه  ا هل 

 .ىل نور الطالة واإلبامنتعاىل من ظيامت الكفر والرشك واجلهل واملعصهة إ

، ذكر تعاىل اإلبامن والعمل الصالح؛ ﴾ی ی جئ حئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی﴿

ألن  ال بتصور وجود إبامن بال لمل صالح بمتثل ب  تكالهف الرشع، وبقدر قوة اإلبامن 

ر بأن املؤمن بؤجر لىل إبامن  كل بوم؛ بل كل سالة، كتى  تكون قوة العمل، وهنا أذكِّ

 .اتولو  م بكن يف ليادة؛ إذ اإلبامن هو ألِّ  الطالات والقرب

 :﴾ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس﴿ *

ذكر تعاىل يف كتاب  الساموات السيع كثرًيا، ولكن ِذْكر األرض : ﴾ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب﴿

نى أن األرض املع ، فهل﴾مب ىب يب﴿: بأيت لادة مفرًدا دون النص لىل أهنا سيع، وهنا قال

 سيٌع كالساموات؟ 

إهنا سيع أراضني تفصل بهنها : أن  بقول ريض ا هل لنهامُنقل لن ابن لياس 

 .(2)اليحار

أو قطع من األرضني متفاوتة تفصل بهنها اليحار كالقارات، فعىل هذا كأهنا بقع 

 .ولهست طيقات بعضها فوق بعض

                                                           

العنوان »، و(468ص)« التهسري يف القراءات السيع»، و(148، 192ص)« جة القراءاتك»: بنِّر( 1)

« فتح القدبر»، و(822، 8/812)« النرش يف القراءات العرش»، و(498ص)« يف القراءات السيع

 (.9/548)« معج  القراءات»، و(5/895)

« يياب يف ليوم الكتابال»، و(42/416)« فسري القرطييت»، و(6/81)« تفسري املاوردي»: بنِّر( 2)

 (.82/811)« التحربر والتنوبر»و ،(49/424)
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، فقد (1)بعضها فوق بعض وذهب األكثرون إىل أهنا طيقات مثل الساموات،

بكون هذا ما ذكره ليامء اجلهولوجها من وجود طيقات األرض؛ لكن أولئك العيامء ال 

فهل ه   م بصيوا إىل العي  احلق؟ أو أن ثمة بتكيمون لن سيع طيقات؛ بل دون ذلك، 

 مزبًدا بتعيق بمعرفة طيقات األرض هو املقصود؟ 

َمن »: ثل ا هل لىل مراد ا هل، وقد ورد يف كدبا هل تيارك وتعاىل ألي ، ونؤمن بام قا

قه من سبع  -بعني ُسق  أو أخذه من األرض -ظلَم قِيَد شَّب من األرض ُطوِّ

ناه أن  بعاقب بأن ُيمي  من سيع أراضني، فأخذ بعضه  من هذا وهذا مع. (2)«َأَرضنيَ 

بع وما ربُّ الساموات الس»: داللة لىل أن األرضني سيع، وجاء يف هذا كدبث نص 

 .(3)«األرضني السبع وما أقللن أظللن، ورب  

بتنزل األمر بني الساموات وبني األرض، واملقصود هنا أمر : يأ ﴾جت حت خت﴿

قدرت  خيق الساموات وخيق األرض، ، ومن ﴾مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ﴿، (4)الوكي

بتوافق ومن إكاطت  بالعي  سيحان  تنزبل الوكي وأككام احلالل واحلرام، وهكذا 

                                                           

تفسري أيب »، و(49/421)« اليياب يف ليوم الكتاب»، و(42/411)« تفسري القرطيي»: بنِّر( 1)

 .، واملصادر السابقة(2/865)« السعود

 من كدبث سعهد بن زبد ولائشة( 4648، 4641)، ومسي  (8158، 8158)أخرج  اليخاري ( 2)

 .ريض ا هل لنهام

 . ريض ا هل لن من كدبث أيب هربرة ( 4644)وأخرج  مسي  

، وابن خزبمة (41814، 2116)« السنن الكربى»، والنسائي يف (8198)أخرج  اليزار ( 3)

، (165)« الدلوات الكيري»، واليههقي يف (8/411)، (4/116)، واحلاك  (8119)، وابن كيان (8565)

« السيسية الصحهحة»: وبنِّر. ريض ا هل لن من كدبث ُصههب ( 69( )2/18) «املختارة»والضهاء يف 

(8159.) 

« تفسري الرازي»، و(48/1552)« اهلدابة إىل بيوغ النهابة»، و(1/861)« تفسري مقاتل»: بنِّر( 4)

 (.41/811)« املعاينروح »، و(5/895)« فتح القدبر»، و(42/416)« تفسري القرطيي»، و(81/566)
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ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿: اخليق مع األمر

 .[51: األلراف] ﴾ہ
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*   

 .(1)«سورة التحريم»: اسمها املشهور

؛ (2)«﴾ٻ ٻ﴿سورة »: -يف إكدى النسخ -«اليخاريصحهح »ويف 

 .بالنِّر إىل أوهلا

 .مطيعها ره يف؛ لذك(3)«صىل اهلل عليه وسلمسورة النبي »: وسامها بعضه 

 .(4)اثنتا لرشة آبة باتفاق ليامء العدِّ   *

 واألرجحإن فهها آبتني مكهَّتني يف آخرها، : وقيل. باتفاق أهل العي  *

 .(1)أهنا مدنهة كيها

                                                           

، (88/28)« تفسري الطربي»، و(5/181)« جامع الرتمذي»، و(1/869)« تفسري مقاتل»: بنِّر( 1)

التحربر »، و(41/814)« روح املعاين»، و(42/411)« تفسري القرطيي»، و(8/198)« املستدرك»و

 (.82/818)« والتنوبر

« اريلمدة الق»، و(88/889)« يتفسري الراز»، و(8/985)« التعدبل والتجربح»: بنِّر( 2)

« التحربر والتنوبر»، و(41/814)« روح املعاين»، و(1/898)« إرشاد الساري»، و(49/811)

(82/818.) 

« تفسري القرطيي»، و(98ص)« مجال القراء وكامل اإلقراء»، و(1/568)« الكشاف»: بنِّر( 3)

، (5/891)« فتح القدبر»و، (8/99)« مصالد النِّر لإلرشاف لىل مقاصد السور»، و(42/411)

 .واملصادر السابقة

 ،(845ص)« فنون األفنان يف لهون ليوم القرآن»، و(851ص)« اليهان يف لدِّ آي القرآن»: بنِّر( 4)

 .، واملصادر السابقة(841ص)« مجال القراء وكامل اإلقراء»و
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ﴿ *

 : ﴾ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

ة ليهه  بعض األنيهاء ، ويف القرآن الكرب  ُنودي ﴾ٱ ٻ﴿: ُبنادب  باس  النيوَّ

: آل لمران] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿: بأسامئه  الرصُية، كقول  تعاىل السالم

ٻ ٻ ٻ ﴿، [1: مرب ] ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ﴿، [55

ڀ ڀ  پ پ پپ﴿، [411: األلراف] ﴾ٻ پ

 [.12: هود] ﴾ڍ ڌ ڍ﴿، [415 -411: الصافات] ﴾ڀڀ

، ونودي نودي باس  النيوة؛ ملزبد رشف  ومكانت  صىل ا هل ليه  وسي ولكن النيي 

)[61: املائدة] ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ﴿: أبًضا بالرسالة
2) . 

َمن ُنيِّئ و م بوَح إله  برشع جدبد، : هو النبيَّ أن : املختاروالفرق بينهام عىل القول 

 . (3)الذي أوكي إله  برشبعة جدبدة: هو والرسول

اؤوا وهلذا كان األنيهاء أكثر من الرسل، وه  كثرٌة يف بني إُسائهل، كهث ج

دبن لرشبعة موسى   .دون أن بأتوا برشبعة جدبدة ليه  السالمجمدِّ

خطاب ألمت ، وما ثيت ل  من األككام بثيت  صىل ا هل ليه  وسي واخلطاب لينيي 

 .(4)لغريه، إال إذا دلَّ دلهل لىل استثنائ 

                                                                                                                                                    

، (42/411)« ييتفسري القرط»، و(1/811)« زاد املسري»، و(5/889)« املحرر الوجهز»: بنِّر( 1)

 (.82/818)« التحربر والتنوبر»، و(5/891)« فتح القدبر»، و(4/66)« اإلتقان»و

 .﴾ھڭ ڭ ڭ ﴿: «سورة الرشح»بنِّر ما سهأيت يف ( 2)

اجلموع اليههة »، و(9/465)« روح املعاين»، و(8/185)« الكاشف لن كقائق السنن»: بنِّر( 3)

 (.111 -8/116)« ليعقهدة السيفهة

 (.84ص)« الفق املسودة يف أصول »: بنِّر( 4)
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 ل ، يف حترب  ما أكلَّ ا هل صىل ا هل ليه  وسي لىل أن يف اآلبة لتاًبا من ا هل لنيه  

ن لينهي صىل ا هل ليه  ، ولهس املقصود ب  التحرب  الرشلي بمعنى أن النيي وهو متضم 

م يف دبن ا هل لىل الناس ما أباك  ا هل هل ،  وسي   صىل ا هل ليه  وسي ولكن  ! كالكرَّ

م لىل نفس ٿٿ ٿ ﴿:   شهًئا كان كالاًل ليه  يف الرشع، كام قال سيحان كرَّ

: آل لمران] ﴾ڦ ڦ ڄ ڄڄ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

98](
1). 

مه   . ىل نفسه هو العسلع صىل اهلل عليه وسلموهذا الذي حرَّ

ريض ا هل ، وغريمها من كدبث لائشة «الصحهحني»ما جاء يف : يدل عىل ذلك

كان برشُب لساًل لند زبنَب بنت َجْحش  صىل ا هل ليه  وسي ، أن رسوَل ا هل لنها

: فغرُت وقيُت : ريض ا هل لنهات لائشة قًتا طوباًل، قال، وبمكُث لندها وريض ا هل لنها

ُتنا دخَل ليهها فيتقْل ل أما وا هل لنحتالنَّ ل ، فتواصهُت أنا وكفصُة أ أكيَت َمَغافرَي، : ن َأبَّ

َّل، ولكني »: فدخل لىل إكدامها، فقالت ل  ذلك، فقال. (2)إين أجُد منك ربَح َمَغافريَ 

َُّتَّْبي بذلك  بنت َجْحش، فلن أعوَد له، وقد حلفُت، َّلكنُت أرشُب عسال  عند زينَب 

ا  . «أحد 

بكره أن ُتوجد من  رائحة كرهية، فيام دخل لىل َسْوَدَة  صىل ا هل ليه  وسي وكان 

نتها لائشُة ريض ا هل لنها ، وت َّ ترتهب املوقف بإككام، تقول ريض ا هل لنها، وقد لقَّ

د كِْدُت أن ُأبادئ  بالذي ُقيِت يل وإن  لعىل الياب َفَرًقا والذي ال إل  إاِلَّ هو، لق: َسْوَدةُ 

فام هذه : قالت. «َّل»: با رسوَل ا هل، أكيَت مغافرَي؟ قال: لت ل فيام دنا منها قا. (3)منِك 

                                                           

 (.82/816)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 1)

الُعْرُفط، : صمغ كيو كالناطف، ول  رائحة كرهية، بنضح  شجر بقال ل : مغفور، وهو: مجع املغافري( 2)

 .بكون باحلجاز

 .خوًفا منك: أي( 3)
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أن ذلك : َجَرَسْت َنْحُيُ  الُعْرُفَط، أي: قالت. «سقتني زينُب رشبَة عسل»: الربُح؟ قال

 .(1)يت املعروف يف الصحراء الذي توجد فه  هذه الرائحةالنحل قد أكل نوًلا من الن

فيام دخل لىل لائشة قالت ل  مثل ذلك، ث  دخل لىل صفهَة فقالت مثل ذلك، 

م  لىل . «رشبُت عسال  عنَد زينَب، فلن أعوَد له»: صىل ا هل ليه  وسي فقال  فرتك  وكرَّ

 .نفس 

يشء من شعرت ب. «لقد َكَرمناهوا هل ! سيحان ا هل»: ريض ا هل لنهاقالت َسْودُة 

من يشء ُيي ، فهمزهتا لائشة  صىل ا هل ليه  وسي النيي احلزن، لتسييها يف كرمان 

 .دِع األمر بمر لىل ما هو ليه : أي. (2)«اْسُكتِي»: ، وقالت هلاريض ا هل لنها

ح إسنادها  -، لند النسائي، وغريهوورد يف سبب التحريم قصة أخرى وصحَّ

كانت ل   صىل ا هل ليه  وسي ، أن رسوَل ا هل ريض ا هل لن لن أنس  -جراحلافظ ابن ك

مها لىل نفس ، فأنزَل ا هلُ  : لز وجلَأَمٌة َبَطُؤها، في  تزْل ب  لائشُة وكفصُة كتى كرَّ

 .(3)ىل آخر اآلبةإ ﴾...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿
ح اخلطَّ «الصحهحني»العسل أصح إسناًدا؛ فهو يف وكدبث حترب   ايب ، ولذا رجَّ

 .أن  سيب النزول -كام سهأيت -والقايض لهاض

                                                           

 (.811 -48/818)« فتح الياري»، و(41/16)لينووي « رشح صحهح مسي »: بنِّر( 1)

، 5862، 5861، 1948)« صحهح اليخاري»، و(85258، 81846)« مسند أمحد»: نِّرب( 2)

 (.4111)« صحهح مسي »، و(6918

، والضهاء (8/198)، واحلاك  (44518، 2251)« الكربى»، ويف (1/14)أخرج  النسائي ( 3)

لياب »و، (9/816)« فتح الياري»: وبنِّر(. 1/512)، واليههقي (4695، 4691( )11 -5/69)

 (.499ص)« النقول

« مسند الفاروق»، و(2/459)« تفسري ابن كثري»كام يف  -«مسنده»وأخرج اهلهث  بن ُكيهب يف 

. نحوه ريض ا هل لن من كدبث لمر ( 429( )811 -4/899)ومن طربق  الضهاء  -(645 -8/641)

ح إسناده ابن كثري  (.181 -8/188)« االستهعاب يف بهان األسياب»: وبنِّر. وصحَّ



264 
 

: وذهب بعضه  إىل أن السيب هو جمموع القصتني، كام قال احلافظ ابن كجر

 .(1)«الصحهح أن  نزل يف كال األمربن»

صىل ا هل ليه  يي وكام هو ظاهر من سهاق اآلبة، وداللة احلدبث أن حترب  الن

جدن يف أزواج ؛ ألن بعض أمهات املؤمنني والعسل لىل نفس  إنام كان لرتضهة  وسي 

نفوسهن أن بمكث فرتة أطول يف بهت زبنب؛ لهرشب لندها العسل، ولكن جاء يف 

أن بكون حتربم  ما أكل ا هل ل  ملصيحة نفس   صىل ا هل ليه  وسي العتب ما بربئ النيي 

 .﴾ڀ ڀ ڀڀ﴿: ومنفعتها اخلالصة، كهث قال سيحان 

ى املرأة(2)ولىل األنثى ُبطيق لىل الذكرزوج، وهو : مجع واألزواج : ، وتسمَّ

ڄ ڄ ڄ ﴿: سيحان  وتعاىلزوًجا، كام يف قول  : زوجة، واألفصح تسمهتها

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿: ، وكام يف قول [81: األكزاب] ﴾ڃ ڃ

 .[51: األكزاب] ﴾ڻ

فه  معنى الكفاءة، وهو األصل، إذ إهنام لىل قدم « زوًجا»: وتسمهة املرأة والرجل

ٻ ٻ پ ﴿: ساواة يف التكيهف ويف األجر واملثوبة، كام قال ا هل سيحان امل

آل ] ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺٿ

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿: ، وقال تعاىل[495: لمران

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

                                                           

 -815، 891 -9/829)، (2/651)« فتح الياري»، و(881 -5/889)« املحرر الوجهز»: بنِّر( 1)

 (.8/188)« التيخهص احليري»، و(48/818)، (816

 .«ز و ج»( 4/848)« مشارق األنوار»، و(5/411)« املخصص»: بنِّر( 2)
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ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

 .[85: األكزاب] ﴾ۅ ۅۋ 

د لىل كقوق املرأة يف نصوص كثرية، وأن املرأة ال ُبكرمها  إال كرب ، وال وأكَّ

ء الدنهوي إال ما دلَّ الدلهل لىل هيهنها إال لئه ، وهكذا األصل يف العقوبة واجلزا

 . استثنائ ، وكذلك ما بتعيق بأمر العالقة بني الرجل واملرأة

اليهئات التي  م تستنر بنور الوكي أو غييت ليهها لادات اجلاهيهة واإلنسان يف 

لىل أهنا خميوق من الدرجة الثانهة، فهزدرهيا وبمتهنها  ولو كانت مسيمة، بنِّر إىل املرأة

طهف أن بكون تكربس ا هل هلذه وكأهنا موضع لقضاء الوطر فحسب، واليشء الي

 .جرى من أمهات املؤمنني احلقوق يف سهاق هذه السورة التي جرى فهها ما

 .ولادة ما جيمع ا هل تعاىل بني املغفرة والرمحة: ﴾ٺ ٺ ٺ﴿

رْت ا: هي واملغفرة سرت، ومن  املِْغفر، وهو غطاء الرأس الذي : َغَفَر، أي: ، ُبقاللسَّ

بسرتها وبمحوها لن : أن ا هل تعاىل بغفر الذنوب، أي :فاملعنى. (1)ُيمه  يف احلرب

ل سهئات  كسنات، وبتقيل  العياد، ولهس بمحو الذنب فحسب، بل برك  املذنب فُهيدِّ

 . (2)مجع بهنهام من  صالح ما لمل وبتجاوز لن ، فمن هنا

صىل ا هل ليه  ويف خت  اآلبة هبذبن االسمني اجليهيني لنابة رفهعة بمقام النيي 

ٻ ٻ ﴿: ؛ ألن  بدأ بوصف  بالنيوة، ث  لاتي  العتاب الرقهق اليطهف وسي

، ث  باملغفرة والرمحة الدالة لىل لفوه ﴾ٻ پ پ پپ

األمر  صىل ا هل ليه  وسي  وجتاوزه سيحان  لام كدث وجرى، مع أن   م بكن من النيي

                                                           

 .«غ ف ر»( 5/468)« مطالع األنوار»، و(2/448)« هتذبب اليغة»: بنِّر( 1)

 (.5/891)« فتح القدبر»، و(42/421)« تفسري القرطيي»، و(88/91)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)
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الذي بكون ليه  معصهة أو إث ، كاشاه من ذلك، و م بتجاوز أن كيف َأالَّ بأكل العسل 

 .مرة أخرى ترضهة ألزواج 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤڤ ﴿ *

 : ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ

بنيَّ : ﴾پ﴿إىل األمة، و صىل ا هل ليه  وسي هنا انتقال اخلطاب من النيي 

ح وأنزل وكك  بتحية  يف « سورة املائدة»بمني، وحتيتها يف : ، وهي مجع(1)امنياألووضَّ

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ﴿: لز وجلقول ا هل 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ 

، فإذا كيف َأالَّ بفعل شهًئا، وأراد أن بفعي ، [29: املائدة] ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ

ر لن بمهن ، ث  ال كرج ليه  أن بفعل ذلك اليشء ما دام ميا  . ًكاكفَّ

َّل أحلُف عىل  -إن شاء اهلل -وإين واهلل»: صىل ا هل ليه  وسي قال « الصحهح»ويف 

رُت عن يميني، وأتيُت الذي هو  ا منها، إَّل كفَّ  . (2)«خرييمني، فَأَرى غرَيها خري 

التي تغمس صاكيها يف اإلث ، والتي هبا بأكل املرء : بخالف اليمني الغموس

يف لىل أمر ماٍض باطل، كأن ُييف أن  بال  وهو  م كقوق الناس بغري كق، وهي احل

ر، وإنام (3)هست ل ، فال كفارة فههابيع ، أو أن هذه السيعة ل  ول ، وهي ألِّ  من أن ُتكفَّ

ليه  رد احلق إىل أهي ، وجاء يف فهها التوبة واالستغفار، فإن أكل هبا كق أكد وجب 

                                                           

، (2/819)« أضواء اليهان»، و(5/892)« فتح القدبر»، و(88/91)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 (.82/811)« التحربر والتنوبر»و

 .ا هل لن  ريضموسى من كدبث أيب ( 4619)، ومسي  (6688)أخرج  اليخاري ( 2)

« االينابة رشح اهلدابة»، و(5/61)« العنابة»: بنِّر. هذا هو مذهب اجلمهور، خالًفا ليشافعهة( 3)

رشح »، و(9/196)« املغني»، و(6/422)« مغني املحتاج»، و(8/866)« مواهب اجليهل»، و(6/448)

 (.8/118)« منتهى اإلرادات
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يمنِي َصَّْبٍ يقتطُع ماَّل  وهو فيها ُف عىل َّل ُيل»: صىل ا هل ليه  وسي الولهد ليهها قول  

 .(1)«فاجٌر، إَِّلَّ َلِقَي اهللَ وهو عليه غضبانُ 

وأهل  صىل ا هل ليه  وسي تأكهد لرفق  سيحان  بالنيي : ﴾ٹ ڤڤ﴿

 .(2)الويل، وهو القربب الركه : هو واملوىلبهت  وصحابت ، وقرب  من ، 

وكاجاتك ، هام رشع لك ، فهو العيه  بأكوالك  ف ﴾ڤ ڤ ڦ﴿

 .(3)يني لىل هذا العي ؛ وهلذا مجع بني االسمني الكربمنيوهو احلكه  يف ترشبع  امل

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ﴿ *

ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

 : ﴾ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک

ملا  ا هل لنهاريض حلفصة  صىل ا هل ليه  وسي اإلُسار املشار إله  هنا هو قول  

َّل، ولكني كنُت أرشُب عسال  عند زينَب بنت »: َفرَي، فقالأجُد منك ربَح َمَغا: قالت

ا  .«َجْحش، فلن أعوَد له، وقد حلفُت، َّل َُّتَّْبي بذلك أحد 

 صىل ا هل ليه  وسي ، وهي أن النييَّ وقد ُروي يف اإلَسار املذكور قصة أخرى

وأهنا ملا يف بهت كفصة يف غهيتها يف بهت أبهها،  -أم ولده إبراهه  -خىل بامربة القيطهة

: ومع  ماربة، فغضيت، وقالت صىل ا هل ليه  وسي لادت إىل بهتها وجدت النييَّ 

                                                           

 .ريض ا هل لن  مسعود بن ا هل ليدمن كدبث ( 482)، ومسي  (1428)أخرج  اليخاري ( 1)

 (.5/892)« فتح القدبر»، و(42/426)« تفسري القرطيي»، و(1/565)« الكشاف»: بنِّر( 2)

 .«و ل ي» ( 225ص)« املفردات يف غربب القرآن»: وبنِّر أبًضا

 .، واملصادر السابقة(41/815)« روح املعاين»: بنِّر( 3)
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! أتفعُل هذا يف بهتي ويف بومي، ما صنعَت يب هذا من بني نسائَك إالَّ من هواين ليهك

ا»:  ا هل ليه  وسي صىلفقال هلا النييُّ  ي بذلك أحد  َِّبِ  .(1)«فإهنا َعَلَّ حراٌم، وَّل َُّتْ

صة ضعهفة هبذا السهاق؛ فهي مروبة بأسانهد ضعهفة أو مرسية، مع الق ولكن

إنام وقعت يف  صىل ا هل ليه  وسي إن بمني النيي »: نكارة يف متنها، ولذا قال اخلطَّايب

 .«حترب  العسل، ال يف حترب  أم ولده ماربة القيطهة، كام زلم  بعض الناس

ل، ال يف قصة أم إبراهه ، كام الصحهح أن  يف أمر العس»: وقال القايض لهاض

 .«، و م بأت بتيك القصة طربق صحهح«الصحهحني»جاء يف غري 

، وهذا أكد ا»: ونقل النووي كالم القايض لهاض، ث  قال ِّ ألقوال يف معنى الرسِّ

  .(2)«بل ذلك يف قصة ماربة، وقهل غري ذلك: وقيل

 .(3)فالصحيح أن اإلَسار كان يف أمر حتريم العسل

إىل بعض أزواج  باحلدبث جاء لىل وفق  صىل ا هل ليه  وسي الرسول وإُسار 

طيهعة اليرش، فام أكثر ما برس الزوج باحلدبث لزوجت  وبستودلها من شؤون  

 .الشخصهة بحك  خصوصهة العالقة بهنهام ومحهمهتها؛ فإن كاًل منهام لياس لآلخر

                                                           

« تفسري الطربي»، و(41/412)« طيقات ابن سعد»و، (4111)« سنن سعهد بن منصور»: بنِّر( 1)

سنن »، و(48611)« املعج  الكيري»، و(2161، 8846)ليطرباين « املعج  األوسط»، و(25 -88/21)

أسياب »، و(1/512)« سنن اليههقي»، و(1129)أليب نعه  « معرفة الصحابة»، و(5/15)« الدارقطني

ختربج »، و(1/858)« أسد الغابة»، و(1/565)« شافالك»، و(189 -182ص)ليواكدي « النزول

 (.82/856)« التحربر والتنوبر»، و(2/841)« اإلصابة»، و(64 -1/59)« أكادبث الكشاف

إكامل »، و(898 -1/898)البن العريب « أككام القرآن»، و(1/818)« معا م السنن»: بنِّر( 2)

، (869 -9/861)« قاسميتفسري ال»، و(41/16)لينووي « رشح صحهح مسي »، و(5/89)« املعي 

 .واملصادر السابقة واآلتهة

« تفسري القرطيي»، و(81/562)« تفسري الرازي»، و(2/468)« تفسري اليغوي»: بنِّر( 3)

املحرر يف أسياب نزول »، و(2/461)« تفسري ابن كثري»، و(5/881)« تفسري اليهضاوي»، و(42/419)

 .بقة واآلتهةالسا، واملصادر (4182 -8/4181)« القرآن
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َّ لعائشة : يأ ﴾ڃ ڃ ڃ﴿ ، أخرب ا هل (1)لنهامريض ا هل ملا أفشْت كفصُة الرسِّ

، أظهر ا هل ﴾چ چ چ﴿: بذلك، كام بدل لذلك قول  صىل ا هل ليه  وسي تعاىل نيهَّ  

صىل ىل إفشاء كفصة بالرسِّ لعائشة، فجاء الوكُي بإخياره ل صىل ا هل ليه  وسي نيهَّ  

ف بعض الكالم وألرض لن  ا هل ليه  وسي  بذلك، فدخل لىل كفصة معاتًيا، فعرَّ

فها بعًضا مما أخربه ا هل تعاىل ب  :بعض، أي لاتيها لىل بعض ، ولرَّ
(2). 

ستقيص األمور أن الرجل الكرب  ال ب: أي. (3)«ما استقىص كربٌ  قطُّ »: وهلذا قهل

مع زوجت  أو رشبك  أو ولده أو صدبق  فضاًل لن غريه ، وال ُبيالغ يف االستقصاء 

ٌر ال بزرع الثقة، وال بنمي الوازع الدبني  والتحري واإلكصاء، فهو أسيوب ُمنَفِّ

 .والرقابة الذاتهة، ولذا هني لن التجسس

. «ء، تسعٌة منها يف التغافلالعافهُة لرشُة أجزا»: إن فالًنا بقول: وقهل لإلمام أمحد

 .(4)«العافهُة لرشُة أجزاء، كيها يف التغافل»: فقال

 . (5)«الفطن املتغافل: الَكهِّس العاقل هو»: وكان الشافعي بقول

                                                           

، (5/889)« املحرر الوجهز»، و(1/565)« الكشاف»، و(88/94)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 (.5/892)« فتح القدبر»، و(42/426)« تفسري القرطيي»و

، (5/884)« املحرر الوجهز»، و(1/565)« الكشاف»، و(88/94)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 (.82/858)« التحربر والتنوبر»، و(41/815)« عاينح املرو»، و(42/421)« تفسري القرطيي»و

، (12ص)ليخطهب « اليخالء»، و(9/816)« تفسري الثعييي»، و(4/821)« املجالسة»: بنِّر( 3)

، (42/421)« تفسري القرطيي»، و(5/884)« املحرر الوجهز»، و(8/856)« إكهاء ليوم الدبن»و

 (.82/858)« التحربر والتنوبر»و

 (.2182)« شعب اإلبامن»ي يف أخرج  اليههق( 4)

، واليههقي يف (9/488)« كيهة األولهاء»، وأبو نعه  يف (68)« معجم »أخرج  ابن املقرئ يف ( 5)

 .وُروي لن غريه أبًضا(. 56/48)، وابن لساكر (2181)« شعب اإلبامن»
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فاحلَصهف ال بقف لند األشهاء الصغرية، وال بتتيَّع كل األمور، كام فعل الرسول 

چ ڇ ڇ ڇ ﴿ يف هذه القصة؛ كهث صىل ا هل ليه  وسي 

 . لىل يشء، وسكت لن يشء ريض ا هل لنها، فعاتب كفصة ﴾ڇڍ

؟  م ُبينيِّ القرآن هذا؛ ألن املقصود وما الذي عاتبها عليه، وما الذي سكت عنه

بأيت القرآن لىل ذكرها وتفصهيها؛ ألهنا من  عربة، ولذا كان من احلكمة اإلهلهة َأالَّ ال

 .جزئهات العالقة اخلاصة

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿

ولاتيها  ريض ا هل لنهاكفصة  صىل ا هل ليه  وسي ملا أخرب النييُّ : ﴾ژڈ

ه، تعجيت وقالت لائشة َمن أخربك؟ وربام ظنت أن َمن أنيأت  هي : لىل إفشائها ُِسَّ

تستيعد أن تفعل لائشة ؛ ألهنا الطرف الثالث يف القصة، ولكن كفصة ريض ا هل لنها

يت كهف لي  النيي  ؛ وهلذا تعجَّ ِّ صىل ا هل ليه  ذلك؛ ملا بهنهام من التعاهد لىل الرسِّ

بذلك وتساءلت، ومع أهنا يف موقف حمرج، إال أهنا وجدت اجلرأة لىل أن تسأل  وسي 

 ! هذا السؤال يه  وسي صىل ا هل لالرسول 

وأرغى وأزبد، وألرض لن ولو كان املسؤول أكدنا لغضب أشد الغضب، 

: جيهيها لن ذلك بحي  وأناة صىل ا هل ليه  وسي اجلواب بكربباء، ولكن الرسول 

؛ ألن من املناسب اإلشارة إىل «ا هل»: و م بقل: ﴾ژ ڑ ڑ ک﴿

لن ليم  يشء، وال خيفى ليه  شمول ليم  وسعت  وإكاطت  بكل الدقائق، فال بعزب 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿؛ (1)يشء

، فهذا العيه ، وهو الذي ُيهط بالدقائق واألُسار، [1: املجادلة] ﴾ٹ ٹ

                                                           

، (5/892)« القدبر فتح»، و(42/422)« تفسري القرطيي»، و(88/98)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 (.41/815)« روح املعاين»و
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ومن هنا والتذكري هبذا االس  العِّه  هنا ل  مزبد معنى وإلفات إىل كامل خربت  بخيق ، 

 .(1)ندرك أن اخلَّبة أخص من العلم

نيوة، وهو بهت تِّيِّي  السكهنة، يشء من أكوال بهت الويف هذه القصة كشف ل

، إال أن   م خترج لن كدود الطيهعة صىل ا هل ليه  وسي والقوامة فه  ألفضل اليرش 

اليرشبة، والرسل برش من اليرش؛ بأكيون الطعام، وبمشون يف األسواق، وبقع يف داخل 

 .ا وإزالتهابهوهت  املشكالت ث  بتدرجون يف كيه

گ گ گ گ ک ک ﴿ *

ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

 : ﴾ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

ک ک گ ﴿: ريض ا هل لنهامث  بأيت العتاب حلفصة ولائشة 

، وجمرد ذكر التوبة معناه أن  قد (2)﴾گ گ گ ڳڳ

 . (3)صدر منهام ما بستدلي التوبة

تكون من الكيائر ومن الصغائر، ومن اليَّم ، ومن فعل املكروه، أو ترك  والتوبة

 ﴾ىئ ی ی ی ی جئ﴿: هو باب واسع، وا هل تعاىل بقولاملستحب، ف

؛ لكن ها هنا امليادرة بذكر التوبة ولرضها بوكي بأن  قد صدر منهام ما [84: النور]

 .صىل ا هل ليه  وسي بستوجب ذلك؛ وهو إفشاء ُسِّ النيي 

 : واآلية حتتمل معنيني. (1)مهيها: ، أي«صغو قيوهبام»و

                                                           

 (.82/851)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 1)

، (42/422)« تفسري القرطيي»، و(5/884)« املحرر الوجهز»، و(1/566)« الكشاف»: بنِّر( 2)

 (. 82/856)« التحربر والتنوبر»، و(41/811)« روح املعاين»، و(5/892)« فتح القدبر»و

« تفسري الرازي»، و(8/161)« تفسري السمرقندي»، و(41/21)« ري املاتربديتفس»: بنِّر( 3)

 .، واملصادر السابقة(9/815)« تفسري القاسمي»، و(81/511)
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 .، والتوبة جَتُبُّ ما قييها(2)إىل احلق إن تيتام فقد مالت قيوبكام -1

إن تيتام إىل ا هل فقد صدر منكام ما بوجب التوبة من مهل قيوبكام إىل غري  -2

 .(3)احلق

مع أهنام اثنتان، ملا يف اليفظ من الشدة والصعوبة يف النطق « قيياكام»: وهنا  م بقل

 .(4)مع لند العربفهام بتعيق بذكر مثنهني يف كيمة واكدة، واالثنان أقل اجل

ا لىل مثل هذا، وبتكرر منكام هذا الفعل يف : يأ ﴾ڳ ڳ ڱ﴿ إن ُترصَّ

 ، فام العاقية؟صىل ا هل ليه  وسي كق  

، فام (5)كسي  وكافه  وكافِّ  ومتويلِّ أمره: يأ ﴾ڱ ڱ ڱ ں﴿

ض ! بالك بَمن بعادب  أو بؤذب ؟ إن معنى هذا أن كل َمن بؤذب  أو بضاره بيشء فقد لرَّ

 .لعقاب ا هلنفس  

 . (6)الصاحلون من املؤمنني أولهاء ل : أي: ﴾ڻ ڻڻ﴿

                                                                                                                                                    

، (42/422)« تفسري القرطيي»، و(1/566)« الكشاف»، و(88/91)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

التحربر »، و(2/881)« اليهان أضواء»، و(41/811)« روح املعاين»، و(5/892)« فتح القدبر»و

 (.82/856)« والتنوبر

« التحربر والتنوبر»، و(5/899)« فتح القدبر»، و(42/422)« تفسري القرطيي»: بنِّر( 2)

(82/856.) 

 ،(42/422)« تفسري القرطيي»، و(1/566)« الكشاف»، و(88/98)« تفسري الطربي»: بنِّر( 3)

 (.2/881)« ضواء اليهانأ»، و(41/811)« روح املعاين»و ،(5/892)« فتح القدبر»و

، (2/881)« أضواء اليهان»، و(5/899)« فتح القدبر»، و(42/422)« تفسري القرطيي»: بنِّر( 4)

« كاشهة الصيان»، و(1/4121)« رشح الكافهة الشافهة»، و(851 -82/856)« التحربر والتنوبر»و

(8/412.) 

 (.5/899)« فتح القدبر»، و(42/429)« رطييتفسري الق»، و(88/91)« تفسري الطربي»: بنِّر( 5)

، (5/899)« فتح القدبر»، و(9/812)« تفسري الثعييي»، و(88/91)« تفسري الطربي»: بنِّر( 6)

 .، واملصادر السابقة(41/812)« روح املعاين»و
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، وال شك أن أبا بكر (1)ريض ا هل لن أبو بكر : إن املراد هو: وبعض املفرسبن قال

، ويف اآلبة ثناء ليه ؛ ألن  كان بعاتب لائشة، وبقف يف صىل ا هل ليه  وسي موىل لينيي 

 .هديف كل مش صىل ا هل ليه  وسي كقِّ النيي 

، وهو من صالح املؤمنني، وكان (2)ريض ا هل لن إن املراد لمر : وبعضه  قال

صىل ا هل ، فإذا وجد كفصة قد أغضيت النيي صىل ا هل ليه  وسي بدخل لىل النيي 

 صىل ا هل ليه  وسي اتيها ووبَّخها وطاليها بأن تيتزم طالة النيي يف يشء ل ليه  وسي 

ہ ہ ھ ﴿: سكنًا، كتى إن قول  تعاىل وخدمت  وتهسري أمره وجعل بهت 

ليرشع،  ريض ا هل لن  اآلبة التي بعدها كانت من موافقات لمر يف ﴾ھ

لسى ربُّ  إن »: صىل ا هل ليه  وسي فكان بقول حلفصة ولغريها من أزواج النيي 

 .(3)فنزلت هذه اآلبة. «طيَّقكنَّ أن بيدل  أزواًجا خرًيا منكن

؛ ألهن  من ريض ا هل لنه كر ولمر، ولفضل الصحابة ويف اآلبة إثيات لفضل أيب ب

صىل صالح املؤمنني، فوصفه  ا هل تعاىل باإلبامن والصالح، وه  املوالون لرسول ا هل 

ابُّون لن  ا هل ليه  وسي   . واملجاهدون مع  املؤمنون ب  الذَّ

 .(4)نا وإن كانت مفرًدا، إال أهنا تعني اجلمعه ﴾ڻ﴿و

                                                           

 تفسري»و ،(42/429) «القرطيي تفسري»و ،(ا هل زوائد ليد -92)ألمحد « فضائل الصحابة»: بنِّر( 1)

 (.2/461) «كثري ابن

زوائد  -888، 815)ألمحد « فضائل الصحابة»، و(84996)« مصنف ابن أيب شهية»: بنِّر( 2)

 .السابقة واملصادر ،(88/41) ليواكدي «اليسهط التفسري»و ،(ا هل ليد

، (8899، 4119)« صحهح مسي »، و(1946، 1128، 118)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 3)

 (.848ص)ليواكدي  «أسياب النزول»و

« الكشاف»، و(5/498)ليزجاج « معاين القرآن»، و(88/92)« تفسري الطربي»: نِّرب( 4)

، (41/812)« روح املعاين»، و(5/899)« فتح القدبر»، و(42/429)« تفسري القرطيي»، و(1/566)

 (.82/852)« التحربر والتنوبر»و
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موم، فاملالئكة كيه  بح يف العواليفظ رص: ﴾ڻ ۀ ۀ ہ﴿

: إن كان مفرًدا إال أن  مثل قول  تعاىلو ﴾ہ﴿، وصىل ا هل ليه  وسي َظِهري ل  

، (1)، ال ُبقصد ب  رفهق واكد بل رفقاء[69: النساء] ﴾ڈ ژ ژ ڑ﴿

 . صىل ا هل ليه  وسي فكل هؤالء مع النيي 

تعاىل  لذي فه  ا هلالصف؛ الصف اوفه  دلوة ألمهات املؤمنني أن بكنَّ يف هذا 

قد بستدل ب  َمن برى « صالح املؤمنني»وجرببل وصاحلو املؤمنني واملالئكة، وتقدب  

 .فضيه  لىل املالئكة

، كتى ولو كصل صىل ا هل ليه  وسي ويف هذه اآلبات بهان ملقام أزواج النيي 

 ا هل صىلبالرسول  منهن بعض اهلنَّات، فيي  يف ذلك ككمة، وهن قد رشفن باالقرتان

 . ، وكوهنن زوجات  يف الدنها ويف اآلخرةليه  وسي 

وفه  تكربس لعِّمة بهت النيوة وجاللة قدره، وأن كل ما بؤثِّر فه  بؤثِّر يف 

 .املسيمني مجهًعا، كتى بنزل القرآن من السامء بتحدث لن بعض كوادث  الهومهة

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ﴿ *

 :﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

ق؛ ولكن األمر هنا معيَّق برشط، ، فهو أمر متن ا هل واجيةم ﴾ہ﴿ حق 

: من نسائ  شهًرا، أي  م ُبطيِّق، وإنام آىل صىل ا هل ليه  وسي ، والنييُّ (2)وهو الطالق

 صىل ا هل ليه  وسي كيف َأالَّ بدخل ليههن شهًرا، فيام ت َّ تسعة ولرشون بوًما دخل 

                                                           

« القدبر فتح»، و(498 -42/494)« تفسري القرطيي»، و(88/99)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 (.82/859)« التحربر والتنوبر»، و(41/812)« روح املعاين»، و(5/899)

« التحربر والتنوبر»، و(41/851)« روح املعاين»، و(42/498)« تفسري القرطيي»: بنِّر( 2)

(82/861.) 
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إن الشهر يكون تسعة  »: ا؟ فقالإنك كيفَت أن ال تدخل شهرً : لىل نسائ ، فقهل ل 

ا  .(1)«وعرشين يوم 

ًها ألزواج  كيهن حتفهًزا هلن لىل ا وُيتمل لطالة، وحتذبًرا أن بكون اخلطاب متوجَّ

 . ، واإلشقاق ليه صىل ا هل ليه  وسي من خمالفة النيي 

 .(2)أن بكون خطاًبا حلفصة ولائشة التياًرا بام كصل منهام وُيتمل

صىل إن حمية أزواج النيي : ملؤمنني؛ وهلذا نقولاخلريبة ألمهات اويف اآلبة إثيات 

إبامن، واملؤمن الذي ُيبُّ رسول ا هل ُيبُّ أصحاب  وأزواج  أكثر مما  ا هل ليه  وسي 

يف الدنها واآلخرة، فنحيه   صىل ا هل ليه  وسي ُيبُّ أم  وأباه؛ ألهنن أزواج النيي 

 .   وسي  ليهصىل ا هلرسول ا هل حلبِّ ا هل وحلبِّ 

والنهل من زوجة أي أكد باليهتان أو الوقهعة أو التنقص يف كتاب أو جميس أو 

موقع أو قناة فه  إساءة وكط من قدر الزوج، ما دامت باقهة يف لصمت  ومات لنها، 

الذي مات وهو لنها راٍض، بل مات وهو راض   صىل ا هل ليه  وسي فكهف بالنيي 

بقة لائشة وَنْحرها، كام ك مات بني َسْحرها حمب، بل دِّ ، (3)ريض ا هل لنهادث ليصِّ

صىل هو نهل من مقام النيوة ومن قدر النيي  صىل ا هل ليه  وسي فالنهل من أزواج النيي 

د إن طيقهن أن بيدل  ا هل ليه  وسي  ات؛ ولكن تولَّ ، ويف اآلبة وصف هلن بأهنن خريِّ

 .خرًيا منهن وأفضل

النساء، وتتحقَّق يف َمن يبدله اهلل تي حتقَّقت يف هؤَّلء رشع يف َسد الصفات الثم 

 :تعاىل لو طلقهن

                                                           

 -4128)« صحهح مسي »، و(5814، 8169، 4941، 812)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 1)

4125.) 

 (.851 -41/819)« املعاينروح »: بنِّر( 2)

 (.8118)« صحهح مسي »، و(4829)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 3)
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 .بدأ باإلسالم، وُبطيق لىل األلامل الِّاهرة: ﴾ۓ﴿

 . وثنَّى باإلبامن، وهو األلامل الياطنة: ﴾ڭ﴿

ألىل وقد بكون اإلنسان مسياًم، وال بكون مؤمنًا، فاإلسالم درجة واإلبامن درجة 

اإلسالم لىل لمل الِّاهر، ودلَّ اإلبامن لىل  سالم واإلبامن مًعا دلَّ وأكمل، فإذا ُذكر اإل

 .لمل القيب

ٻ ٻ ﴿: ، كام قال سيحان (1)زبادة العيادة والطالة: والقنوت: ﴾ڭ﴿

 .[84: األكزاب] ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

باملثال، وإال فإن وهذا من باب التفسري . قهام اليهل: القنوت: بعضهم وقال

 .ىلأن بكون القيب موصواًل با هل تعا: املقصود بالقنوت

تعربض وتذكري بوجوب التوبة لىل َمن كصل منهن ما كصل مما كان : ﴾ڭ﴿

 .، فإن  م تتين بأت ا هل تعاىل بَمن هو خري منكن وأصدق توبة(2)سيًيا يف نزول اآلبات

هو أوسع وأل  من النُّسك بشمل ألوان العيودبة  هل تعاىل بام : ﴾ڭ﴿

 .والصالة

 .الصوم، كام قال بعض املفرسبن: وقد تكون السهاكة: ﴾ۇ﴿

، واملهاجرات أفضل من غريهن، َمن (3)املهاجرات: هن السائحات: وقال آخرون

 .(1)هاجرن إىل ا هل ورسول  إىل املدبنة

                                                           

، (42/498)« تفسري القرطيي»، و(1/561)« الكشاف»، و(88/414)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 (.82/864)« التحربر والتنوبر»، و(5/899)« فتح القدبر»و

 (.82/864)« تنوبرالتحربر وال»: بنِّر( 2)

« املحرر الوجهز»، و(1/561)« الكشاف»، و(418 -88/414)« تفسري الطربي»: نِّرب( 3)

، (5/899)« فتح القدبر»، و(2/465)« تفسري ابن كثري»، و(42/498)« تفسري القرطيي»، و(5/888)

 (.41/851)« روح املعاين»و
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برد ، و م «ثهيات»معطوًفا لىل « أبكاًرا»: ، وجاء قول ﴾ۇ ۆ﴿: ث  قال

د أن هذه  قة يف كل امرأة، فيهستكرف العطف فهام سيق؛ لهؤكِّ  الصفات كيها متحقَّ

ىل سيهل التنوبع، كال، بل كل ل ﴾ڭ﴿، وبعضهن ﴾ڭ﴿ ، وبعضهن﴾ۓ﴿ بعضهن

ق فهها كل هذه الصفات، فهي مسيمة مؤمنة تائية لابدة سائحة قانتة  . (2)واكدة متحقَّ

، (3)ث  قد تكون ثهًِّيا، وقد تكون بِْكًرا، فهو ليتنوبع؛ منهن ثهيات ومنهن أبكار

صىل ا هل ليه  ثهيات، وهن غالب نسائ   صىل ا هل ليه  وسي وذلك أن يف أزواج النيي 

صىل ا هل ليه  قد تزوجت قيي ، وإنام تزوج النيي  ريض ا هل لنها، كتى خدجية وسي 

 . (4)وكدها بِْكًرا ريض ا هل لنهالائشة  وسي 

ذ  سيهل الت م بكن لىل صىل ا هل ليه  وسي ويف ذلك دلهل لىل أن زواج   يذُّ

ملتعة، وإن كانت املتعة ِجيِيَّة ال ُبالم اإلنسان يف طييها فهام بالتنوبع، وتطيُّب املزبد من ا

نقل خصوصهات الرسالة يف داخل : وإنام كان ذلك ملقاصد عظيمة، من أمههاأكلَّ ا هل، 

ع اليهت وأكوال الزواج وأكوال املعارشة والوضوء والغسل وغريها مما ال تستطه

صىل القيهل من النساء أن تقوم ب ، بخالف قضابا احلهاة العامة، فإن كل أصحاب النيي 

 .بتوفرون لىل معرفتها ونقيها ا هل ليه  وسي 

 : ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى﴿ *

                                                                                                                                                    

 (.82/864)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 1)

« التحربر والتنوبر»، و(5/899)« فتح القدبر»، و(562 -1/561)« الكشاف»: بنِّر( 2)

 .، واملصادر اآلتهة(82/864)

« تفسري ابن جزي»، و(42/491)« تفسري القرطيي»، و(5/888)« املحرر الوجهز»: بنِّر( 3)

، (1/84)« القاسميتفسري »، و(41/851)« روح املعاين»، و(2/466)« تفسري ابن كثري»، و(8/894)

 .واملصادر السابقة

 (.1158)« صحهح اليخاري»: نِّرب( 4)
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انتقل اخلطاب إىل نداء رباين لام لكل املؤمنني؛ بأن بتقوا النار بفعل الطالة وترك 

ملعصهة، وبسعوا يف وقابة أزواجه  وأوالده ؛ بأن بوصوه  بذلك، وُيث وه  ليه  ا

ي  . وه  فه وبرغِّ

رها ليتعِّه  والتهوبل: ﴾ۅ ۉ ۉ ې﴿: وقول  بالعصاة والكفار ، وهي تسعر (1)نكَّ

 .واملجرمني

هي : وقيل. (2)هي كجارة الكرببت؛ ألهنا تزبد النار اشتعااًل : قيل: واحلجارة

ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿: ، كام بدل قول  تعاىل(3)ي كانوا بعيدوهنااحلجارة الت

، [92: األنيهاء] ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

اإلنسان كهنام ُبرمى يف النار ، فكأن [81: اليقرة] ﴾ی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ جب﴿: كقول وهي 

صار مثل احلجارة،  م بنتفع بيشء من لقي  وقيي  وكواس ، فكأنام هو بال يشء من 

 .ذلك

ه  وقوهت ، فه  غالظ أقوباء يف اخليقة، ِشداد لىل َمن ُأمروا يقت خيف ﴾ې ې ې ى﴿

 : وصفهم بصفتني: ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ﴿ ب ،

بطهعون ا هل تعاىل، وهذا بشمل قهامه  بالعيادة كام : يأ ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ﴿أهن  : األوىل

ام أمره  ا هل؛ فإهن  بعيدون ا هل قائمني وراكعني وساجدبن، وبشمل طالة ا هل تعاىل فه

 .ُكيِّفوا ب 

 .ه  ال برتكيون املعصهة، وال بفعيون إال الطالةف ﴾وئ وئ ۇئ﴿: الثانية

                                                           

 (.82/865)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 1)

، (5/888)« املحرر الوجهز»، و(1/562)« الكشاف»، و(88/415)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 (.2/461)« تفسري ابن كثري»و

، (4/68)« فتح القدبر»، و(2/461)« ابن كثري تفسري»، و(4/885)« تفسري القرطيي»: بنِّر( 3)

 (.4/42)« أضواء اليهان»، و(4/814)« روح املعاين»و
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ده  ب القدرة التي جتعيه  بفعيون وفه  نفي الكسل والعجز لنه ، فا هل تعاىل زوَّ

 .كل ما ُأمروا ب ، وه  خزنة جهن 

 : ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی﴿ *

 .ؤمنني إىل الكافربنوهذا التفات يف اخلطاب بعد انتقال من امل

وكأن هذا من كالم املالئكة خياطيون أهَل النار من الكفار؛ لهكون مشهًدا كارًضا 

ًرا براه الناس، وبرون املالئكة الغالظ الشداد خياطيون أهل النار كني بقولون : متصوَّ

 ، فهكيتوهن  وبوبِّخوهن  وبقطعون طربق الكالم ليهه [81: فاطر] ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې﴿

 .(1)﴾ۈئ ېئ ېئېئ﴿: بأن وقت املعذرة قد ذهب ووىلَّ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ *

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ڀ ڀ ڀ ٺ

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

 : ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

ا ليمؤمنني بعد أن أمر ب  بعض أمهات   .املؤمننيجاء األمر هنا لاما

  بعود إله  كتى بعود اليََّين يفأن برتك الذنب، وبعزم لىل َأالَّ : هي والتوبة النصوح

ع، كام قال لمر وُأيَب  ومعاذ  ْ  . ، فهي توبة صادقة ال تردد فهها(2)ريض ا هل لنه ال رَّ

                                                           

« تفسري الرازي»، و(5/888)« املحرر الوجهز»، و(8/111)« تفسري السمرقندي»: بنِّر( 1)

« فتح القدبر»، و(2/862)« تفسري أيب السعود»، و(8/898)« تفسري ابن جزي»، و(81/518)

 (.861 -82/866)« التحربر والتنوبر»و ،(5/818)

« التفسري اليسهط»، و(9/851)، (1/819)« تفسري الثعييي»، و(1/4415)« العِّمة»: بنِّر( 2)

، (41/848)« اليحر املحهط يف التفسري»، و(42/491)« تفسري القرطيي»، و(1/888)ليواكدي 

 (.41/858)« املعاين روح»، و(2/881)« الدر املنثور»، و(4/846)« مدارج السالكني»و

 .صحوُروي مرفوًلا، وال ب
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اإلقالع لن الذنب، : ، وغريه أن من رشوطهاريض ا هل لن وقد ُنقل لن ليل 

لة ا هل كام والندم لىل ما مىض، والعزم الصادق لىل لدم العود، وأن جُيهد نفس  يف طا

 .(1)أجهد نفس  يف معصهة ا هل، وأن برد احلقوق إىل أهيها

 : (2)ويف هذا بقول ابن املعتز

 وكـيـهــــَرهـا ذاك الـتُّــــقى***  خلِّ الذنوَب صغرَيها

 ِض الشوِك ُيذُر ما برى***  واصنع كامٍ  فوق أر

 إن اجلـيـاَل مـن احلَـىَص ***  ال حتـقــــرَن صغـهـــرةً 

، ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿

ٿ ٹ ٹ ﴿، فهذا الولد الطهب الصادق، (3)ن ا هل واجيةم ﴾ۇ﴿و

 .﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ

واملؤمنني تقربر لفوزه   صىل ا هل ليه  وسي والتعيري بنفي اخلزي لن النيي 

صىل ا هل لرسول ا هل  ريض ا هل لنهااألخروي بعد فوزه  الدنهوي، كام قالت خدجية 

وهو تعربض باملرشكني الذبن جاءه  اخلزي . (4)«خيزبك ا هل أبًدا ال وا هل»: ليه  وسي 

 .(5)بالنار التي وقودها الناس واحلجارة

                                                           

 .، واملصادر السابقة(1/569)« الكشاف»، و(5/488)« تفسري اليغوي»: بنِّر( 1)

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿: «سورة احلدبد»تقدم خترجي  يف ( 2)

 .﴾ۉ ۅ ۅ ۋ ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 (.5/818)« فتح القدبر»، و(2/411)« تفسري ابن كثري»، و(42/811)« تفسري القرطيي»: بنِّر( 3)

 .ريض ا هل لنهامن كدبث لائشة ( 461)، ومسي  (1958)خاري أخرج  الي( 4)

، (41/856)« روح املعاين»، و(1/511)« الكشاف»، و(41/98)« تفسري املاتربدي»: بنِّر( 5)

 (.82/811)« التحربر والتنوبر»و
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أو يف الدنها، : عنيب ﴾ائ﴿: ارضون يف املوقف، فإما أن بكون قول ك ﴾ى ى ائ﴿

ڈ ڈ ﴿، و(1)إن الذبن آمنوا ه  مع  يف ذلك املوقف ال بناهل  اخلزي: يكون املعنى

صىل ا هل ، فهنا ثناء لىل الذبن آمنوا مع النيي [64: الزمر] ﴾کژ ژ ڑ ڑ 

 .ريض ا هل لنه ، وه  أصحاب  الكرام ليه  وسي 

، فالكفار حمشورون يف ناٍر «النار»مقابل « النور»: ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿

، أما هؤالء األنيهاء والذبن آمنوا فإن هل  النور الذي خيرج من كتيه ، فه  ﴾ی جئ حئمئ﴿

تيه  بأبامهن ، وهذه الكتب فهها من ألامل اخلري ما جيعيها نوًرا ألصحاهبا؛ ُبْعَطْوَن ك

 . وبميضفهِّهر نوره  

 والعادة أن اإلنسان بأخذ األشهاء بهمهن  وبعطهها بهمهن ، وهؤالء مؤمنون فُهْعَطْونَ 

كتيه  بأبامهن  بخالف الكافربن، نوره  بسعى أمامه  وبسعى من لن بمهنه ، أما لن 

فكأن ثمة ظيمة وا هل ألي ؛ ظيمة الكفر والكافربن والنار؛ فيذلك  م برش إلهها، شامهل  

إما أن : ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ﴿: ؤمنون بمضون وه  بقولونفهؤالء امل

القهامة، فهنادون رهب  وبدلون  بكونوا خيافون أن بنطفئ، وه  برون الناس يف كرب

 .اىل أهلمه  إباههبذا الدلاء اخلاشع امليهوف، وما دلوا ب  إال أن ا هل تع

: فاملؤمن يف مثل ذلك املوقف، وقد جاءه النور وهو بنادي رب  هبذا النداء اجلمهل

با مقيَِّب القيوب ثيِّت : ، مثيام كان بنادي يف الدنها﴾ڄ ڄ ڃ ڃ﴿

ف قييي لىل دبنكقييي لىل طالتك، ب َف القيوب رصِّ ما أهلمه  ا هل تعاىل هذا . ا مرصِّ

 .إال وهو بربد أن بت  هل  نوره  وبوصيه  إىل رضوان الدلاء يف هذا املوقف 

                                                           

، (5/811)« فتح القدبر»، و(2/411)« كثري تفسري ابن»، و(5/881)« املحرر الوجهز»: بنِّر( 1)

 .در السابقةواملصا
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إين ال أمحُل ه َّ اإلجابة، ولكن أمحُل ه َّ الدلاء، »: بقول ريض ا هل لن كان لمر 

 .(1)«فإذا ُأهلمُت الدلاَء، فإن اإلجابَة مع 

 .كان هذا إذا انطفأ نور املنافقني، فاستعاذوا با هل أن بكونوا مثيه  وربام

لدلاء من بعضه ، ولهس منه  مجهًعا؛ ألن نوره  متفاوت لىل كون اأن ب وُيتمل

 .(2)قدر إبامهن ، كحال ليوره  الرصاط

وكأهن  َبرْبؤون من كوهل  وقوهت ، : ﴾ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ﴿

 .  سيحان وأن األمر موقوف لىل رمحت

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ﴿ *

 : ﴾ڈ ژژ ڑ ڑ ک

الكفار واملنافقني، فأما الكفار  مره باجلهاد، وبشمل ألوان اجلهاد؛ وهلذا ذكرأ

نان وبالقوة وباحلجة واملال، وبكل ممكن، كام ذكر املحاربون  فجهاده  باليِّسان وبالسِّ

وسريت  يف جهاده   صىل ا هل ليه  وسي أهل العي ، وأما املنافقون فإن هدي النيي 

أقواهل  أن  باحلجة، وما اقتضاه مقام اليالغ والرسالة من اليهان والتحذبر من 

 .(3)«سورة املنافقون»وألامهل ، كام يف 

ک ک ک گ گ گ گ ﴿ *

ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

                                                           

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿: «سورة الرمحن»تقدم خترجي  يف ( 1)

 .﴾ژ ڈ

 -42/814)« تفسري القرطيي»، و(1/511)« الكشاف»، و(88/419)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 (.82/814)« التحربر والتنوبر»، و(414 -2/411)« تفسري ابن كثري»، و(818

سورة »، وما تقدم يف (881 -2/888)« نأضواء اليها»، و(5/811)« فتح القدبر»: بنِّر( 3)

 .، واملصادر السابقة واآلتهة«املنافقون
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ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

 : ﴾ھ

خت  السورة الكربمة بأربعة أمثية رضهبا ليناس متصية بالقصص السابقة يف بهت 

 : النيوة

ک ک ک گ گ ﴿: فقول  سيحان : أما األول والثاين

 . ﴾گ گ ڳ ڳڳ

الذبن كفروا؛ لُهينيِّ هل  أن قرب اإلنسان من أكد أولهاء ا هل خياطب ب   وهذا املثل

: ان امرأتان حتت نيهني لابدبن صاحلنيال بنفع ، وإنام بنفع اإلنسان لمي ، فهات

واملقصود باخلهانة لند أكثر : ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿

 . (1)خهانة الدبن: املفرسبن

ث  ُطوي ذكرها بعد ذلك، فهل هي وقد ُذكر أن امرأة نوح ركيت مع  السفهنة، 

 . (2)ائنة لرسالت ، أم هي امرأة ل  أخرى؟ ا هل تعاىل ألي امرأت  اخل

 م تكن لىل دبن ، خانت  بذلك، وكذلك امرأة  ليه  السالمواملقصود هنا امرأة لنوح 

ع م ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿، وقصتهام معروفة، ليه  السالملوط 

 .قرهبام

ذكره ، اهل  وإمخاد دلهل لىل إمه: ﴾ہ ہ ہ ہ ھ﴿

وأن  ال شأن هل  وال قهمة وال التيار، فإهنا تدخل النار ضمن العدبد من أهيها دون 

                                                           

 ،(88/444) ،(48/189) «الطربي تفسري»و ،(8/495) «الرزاق تفسري ليد»: بنِّر( 1)

 .صادر السابقةوامل ،(41/845) «التفسري يف املحهط اليحر»و ،(1/518) «الكشاف»و

 .، واملصادر السابقة(815 -82/811)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 2)
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بستيدل اإلنسان الضاللة باهلدى، أو بستيدل الذي هو أدنى التيار، ويف ذلك حتذبر أن 

 .بالذي هو خري

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿ *

 : ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

ھ ھ ﴿: قصة امرأة فرلون، ومرب  ابنة لمران: مها آلخرانواملثالن ا

، وهو موجَّ  ليمؤمنني أن  ال ب رك أن تكون مع قوم كافربن إذا ﴾ے ے ۓ

 . (1)أطعت ا هل تعاىل واتقهت 

ورضب ا هل مثاًل من الذبن آمنوا؛ فإن امرأة فرلون : وُيتمل أن يكون املعنى

 . كانت من املؤمنني

 . (2)ليه  السالمفرلون الذي ُأرسل إله  موسى هو ذا ه ﴾ڭ﴿أن  واألقرب

صىل ا هل ليه  أن النييَّ « الصحهحني»إهنا كانت آسهوبة، ويف : وكانت امرأت  بقال

 .(3)«ابنة مزاحم»: ، ويف بعض الروابات«آسية»: ذكر أن اسمها وسي 

خون أهنا كانت لىل غري دبن أهيها  وقومها وهذا االس  بيدو أن  لريب، وذكر املؤرِّ

خلرب فرلون املرصبني آنذاك، وكانت لىل دبانة التوكهد، وقد آمنت بموسى، وبيغ ا

هبا ولاقيها، وبيدو أن  آخر األمر طردها وأبعدها لامَّ بسمون  احل رة امليكهة : فعذَّ

                                                           

 (.2/418)« تفسري ابن كثري»: بنِّر( 1)

سورة »، وما سهأيت يف (82/816)« التحربر والتنوبر»، و(5/885)« املحرر الوجهز»: بنِّر( 2)

 .﴾ڀۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿: «النازلات

صحهح »، و(4516، 4886)ألمحد « فضائل الصحابة»، و(8951، 8662)« مسند أمحد»: بنِّر( 3)

« املستدرك»، و(1141)« صحهح ابن كيان»، و(8184)« صحهح مسي »، و(8144)« خاريالي

 -421( )462 -48/461)، (8114، 8111( )88 -1/84)« املختارة»، و(591، 515، 8/191)

491.) 
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، فيدأت ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۓ... ﴿: والقرص؛ وهلذا قال

 ي هلا لندهباجلار قيل الدار، ودلت ا هل تعاىل أن بين

؛ ألهنا ُكرمت من القرص واليهت الذي كانت تعهش فه ، والفرالنة ﴾ۆ ۈ ۈ﴿

 .(1)هل  مدافن يف قصوره 

د ليه  بإبامهنا با هل،  ى بطش الفرلون وتتمرَّ وهنا تيحظ كهف أن امرأة تتحدَّ

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿: وتصرب وتصابر كتى ُتطرد أو ُتقتل، وكل ما تقول 

 .من  ومن لمي  الذي ألِّم  الرشك با هل تعاىل ا أن بنجهها، وتدلو رهب﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ

وربام من أولئك الذبن املحهطني ب  من اليطانة واأللوان،  :يأ ﴾ۅ ۉ ۉ ې﴿

بوهنا بوها (2)بعذِّ  .هذا املثل الثالث، (3)كتى ماتت ريض ا هل لنها، فقد ورد أهن  لذَّ

 : ﴾ېئ ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿: واملثل الرابع *

جاء ذكرها باالس  رصًُيا، و م برد يف القرآن من أسامء النساء سواها، وأنزل تعاىل 

 .باسمها؛ ويف ذلك إشادة هباسورة خاصة 

: مدبنة َكِصهنة، أي: هو جعل اليشء َكِصهنًا، ومن  نقول: اإلحصان: ﴾ى ائ ائ﴿

 .(1)َمنِهعة األسوار، لهست قصرية بتجاوزها كل أكد أو بقفز ليهها

                                                           

« التحربر والتنوبر»، و(41/852)« روح املعاين»، و(2/418)« تفسري ابن كثري»: بنِّر( 1)

 (.2/885)« هانأضواء الي»، و(82/811)

« تفسري املاوردي»، و(41/99)« تفسري املاتربدي»، و(88/446)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

، (41/852)« روح املعاين»، و(42/818)« تفسري القرطيي»، و(1/518)« الكشاف»، و(6/12)

 (.82/811)« التحربر والتنوبر»و

تفسري »، و(1/518)« الكشاف»، و(8/196)« املستدرك»، و(6184)« مسند أيب بعىل»: بنِّر( 3)

« السيسية الصحهحة»، و(41/591)« الدر املنثور»، و(8168)« املطالب العالهة»، و(2/418)« ابن كثري

(8512.) 
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النساء َمن ال بكون لندها هذا السور، فهؤثِّر فهها احلدبث والوسوسة ن وم

 : (2)يني بعد متنَّع، كام قال أكد الشعراءوالكالم واإلغراء والغزل، فت

ةٍ   إىل ُمهاَُسَ
ِ
عُب بسيس َبعَدما مَجََحا***  ُلْسـُر النِّساء  والصَّ

ام لفة الوج ، وبشمل إكصان اجلسد كي ، فالعفة لهست يف الفرج فحسب، وإن

 : (3)تنييوالعني، والهد، والقيب ذات ، كام قال امل

ٌة يف َسهِفِ  وِسنانِ ِ   ولكنها يف الكفِّ والَفرِج والَف ِ ***  وال ِلفَّ

َأالَّ بقع اإلنسان يف الفواكش : وعفة الَفْرجالكف لن احلرام، : فعفة اليد

 . مل وال بيهقالتوقف لن الكالم الذي ال جي: وعفة اللسانومقدماهتا، 

ْرع والَفْرج ؛ وهو ثوب املرأة الذي تييس  بكون فه  جهب (4)ُبطيق لىل جهب الدَّ

ڈ ﴿: َفْرًجا، كام يف قول  تعاىل لن السامء: لادًة من األمام، وكل فتحة يف الثوب تسمى

 . [6: ق] ﴾ڈ ژ ژ ڑ

، والثناء ليهها بشمل إكصان جسدها يف ههئتها (1)الفتحات: هي فالُفُروج

 .فرجهاولياسها وكالمها وقييها، ومن باب أوىل وأكمل 

                                                                                                                                                    

، (41/852)« املعاينروح »، و(2/418)« تفسري ابن كثري»، و(5/885)« املحرر الوجهز»: بنِّر( 1)

 (.82/812)« التحربر والتنوبر»و

 .«ح ص ن»( 81/185)« تاج العروس»، و(889ص)« املفردات يف غربب القرآن»: اوبنِّر أبًض 

« رشح دبوان احلامسة»، و(2/411)« العقد الفربد»، و(85ص)« طيقات الشعراء»: بنِّر( 2)

 .منسوًبا إىل بشار بن ُبرد( 8/162)« زهر اآلداب وثمر األلياب»، و(941ص)

 (.4/511)« احلامسة املغربهة»، و(1/4155)« زهر اآلداب وثمر األلياب»: بنِّر( 3)

، (5/885)« املحرر الوجهز»، و(1/518)« الكشاف»، و(88/446)« تفسري الطربي»: بنِّر( 4)

 (.5/815)« فتح القدبر»، و(2/418)« تفسري ابن كثري»، و(811 -42/818)« تفسري القرطيي»و

 (.681ص)« وي ليقرآنالتفسري اليغ»، و(8/841)ليفراء « معاين القرآن»: وبنِّر أبًضا
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فنفخ يف جهب درلها النفخة الرسبعة  ليه  السالمكهث جاء جرببل : ﴾ەئ ەئ وئ وئ﴿

التي حتولت بقدرة ا هل إىل محل بصورة خارقة غري معهودة، وولدت من ذلك لهسى 

 . (2)ليه  السالم

، وهو بعني أن يف فرجها لروك إسناده النفخ  ليهها السالمومن ترشبف ا هل ملرب  

بهت ا هل، وناقة ا هل، أو : تكون منسوبة إله ، نسية اخليق والترشبف والتكرب ، كام بقال

 .(3)ليه  السالمجرببل : بكون املقصود

ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿، فهو ليه  السالملهسى : ومن كلامته: ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴿

 .[١٧١: النساء] ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ

قت بكيامت رهبا األنيهاء السابقني، ف الكتب التي نزلت لىل: ومن كلامته هي صدَّ

لة لىل أنيهائ   . (4)كيها، وكتي  املنزَّ

وهذا بعني أن ا هل أثنى ليهها بالعي ، وهو دلهل لىل رشف العي  وفضي ؛ ألن  ال 

 . بقع التصدبق بكيامت ا هل وكتي  إال مع العي  هبا ومعرفتها

من الضعهفة حتذبر املرأة  بعض اآلثار والنصوص ومن العجهب أنك جتد يف

 .، وهو كدبث مكذوب ال بصح(1)«َّل تعلموهنَّ الكتابةَ »: الكتابة؛ كحدبث

                                                                                                                                                    

، (41/6)« تفسري القرطيي»، و(1/824)« الكشاف»، و(84/112)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 (.86/821)« التحربر والتنوبر»، و(5/25)« فتح القدبر»و

« تفسري ابن كثري»، و(42/811)«  القرطييتفسري»، و(5/885)« املحرر الوجهز»: بنِّر( 2)

 (.8/891)« أضواء اليهان»، و(5/815)« فتح القدبر»، و(2/418)

« تفسري القرطيي»، و(5/885)« املحرر الوجهز»، و(88/446)« تفسري الطربي»: بنِّر( 3)

 (.82/812)« التحربر والتنوبر»، و(42/811)

، (1/518)« الكشاف»، و(41/411)« املاتربدي تفسري»، و(88/441)« تفسري الطربي»: بنِّر( 4)

روح »، و(5/815)« فتح القدبر»، و(42/811)« تفسري القرطيي»، و(5/886)« املحرر الوجهز»و

 (.41/859)« املعاين
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قت بكيامت رهبا وكتي ،  يف كني أن ا هل تعاىل بثني لىل سهدة نساء العاملني بأهنا صدَّ

قيهًدا؛ بل فه  راسخ فهي إًذا لىل اطالع بالكتب ومعرفة وإبامن هبا، واإلبامن هنا لهس ت

 .يحقائق ومعرفة وكجةل

 .قهام اليهل: وقيلالطالة، وطول القهام يف العيادة، : هو والقنوت: ﴾ۈئ ۈئ ېئ﴿

وهذا من باب التفسري باملثال، فجمع ا هل هلا بني العي  الصحهح، والعمل 

 . (2)الصالح

صىل ا هل ليه  وقد كانت متيتِّية يف طالة ا هل تعاىل ورضوان ، كام ولد ا هل نيه  

 . اء القانتات، وأمر نساءه أن َبُكنَّ كذلكلنسبا وسي 

ُب املثل بمرب  دلوة لنساء النيي  ونساء املؤمنني المتثال  صىل ا هل ليه  وسي ورَضْ

 .هذه األخالق العيمهة العميهة

   

                                                                                                                                                    

، واحلاك  (5148)« األوسط»، والطرباين يف (8/818)« املجروكني»أخرج  ابن كيان يف ( 1)

، والواكدي يف (8881)« شعب اإلبامن»، واليههقي يف (1/68)« تفسريه»، والثعييي يف (8/896)

« املوضولات»، وابن اجلوزي يف (8/181)« تفسريه»، واليغوي يف (8/818)« طالتفسري الوسه»

معرفة التذكرة يف األكادبث »: وبنِّر. ريض ا هل لنهاممن كدبث ابن لياس ولائشة ( 869 -8/862)

، (8/219)البن امليقن « ترص تيخهص الذهيي ليمستدركخم»، و(812ص)البن القهرساين « املوضولة

 (.8141)« السيسية الضعهفة»، و(412)« السيسية الصحهحة»، و(41/811)« إحتاف املهرة»و

« تفسري القرطيي»، و(4/814)« املحرر الوجهز»، و(88/441)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 :، وما تقدم يف قول ( (82/812)« رالتحربر والتنوب»، و(5/815)« فتح القدبر»، و(42/811)

ۆ  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿

 .﴾ۆ
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*  

 ، وهو الذي يف املصاكف، وكتب احلدبث،«سورة املُْلك»: اسمها املشهور

 .(1)والتفسري

إن سورة  من »: ، يف قول «املنجية»: صىل ا هل ليه  وسي وسامها رسوُل ا هل 

ٱ ٻ ٻ ﴿سورة : القرآن ثالثوَن آية  شفعت لرجل حتى ُغفَر له، وهي

)«﴾ٻ
2) . 

 .(3)«هي املانعُة، هي املنجيُة، ُتنِجيه من عذاب القَّب»: ويف كدبث آخر

هها ، كام يف احلدبث (4)«﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿سورة »: وبعضه  بسمِّ

 . السابق

)«﴾ٱ﴿سورة »: وختترص إىل
1). 

                                                           

« تفسري الطربي»، و(5/41)« جامع الرتمذي»، و(6/452)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 1)

« التحربر والتنوبر»، و(42/815)« تفسري القرطيي»، و(5/491)ليزجاج « معاين القرآن»، و(88/442)

(89/5.) 

وابن  ،(8294)، والرتمذي (4111)، وأبو داود (4115)، وليد بن محهد (1915)د أخرج  أمح( 2)

ن  . ريض ا هل لن من كدبث أيب هربرة ( 4/565)، واحلاك  (121)، وابن كيان (8126)ماج   وكسَّ

ن يف  ح  احلاك ، وابن امليقِّ  (.568 -8/564)« اليدر املنري»الرتمذي، وصحَّ

« السيسية الصحهحة»: وبنِّر. ريض ا هل لنهامكدبث ابن لياس من ( 8291)أخرج  الرتمذي ( 3)

(4411.) 

 (.8/618)ليمستغفري « فضائل القرآن»، و(661ص)« تفسري جماهد»: بنِّر( 4)
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ى   .«جزء تبارك»: اجلزء كي وُبسمَّ

؛ فهي متنع لذاب القرب لن «املانعة»: -كام يف احلدبث السابق -ومن أسامئها

 .(2)صاكيها

؛ ألهنا جتادل لن «املجادِلة»: أن  سامها ريض ا هل لنهاموقد ورد لن ابن لياس 

 .(3)قهامةصاكيها بوم ال

 .(4)ولدَّ بعض أهل العي  هلا نحًوا من ثامنهة أسامء، وغاليها صفات

 .، كام يف احلدبث السابق(5)ثالثون آبة  *

 .(6)لند مجهع املفرسبن  *

آبات ا هل يف األنفس واآلفاق، واألرض والسامء والنجوم   *

 .الكافربن بدالئل السمع واليرص والعقللىل والطهور وغريها، وإقامة ليحجة 

 : ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴿ *

                                                                                                                                                    

م ريض ا هل لن كام يف بعض ألفاظ كدبث أيب هربرة ( 1)  «الرزاق تفسري ليد»: وبنِّر. املتقدِّ

 (.2/428) «كثري ابن تفسري»و ،(8/885)

كلَّ ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ﴿َمن قرأ »: قال ريض ا هل لن وكام ُروي من كدبث ابن مسعود ( 2)

هها املانعة، وإهنا يف كتاب : لهية، منع  ا هل هبا من لذاب القرب، وكنا يف لهد رسول ا هل صىل ا هل ليه  وسي  نسمِّ

، واحلاك  (41119)« الكربى»ئي يف أخرج  النسا. «ا هل سورة، َمن قرأ هبا يف كل لهية، فقد أكثر وأطاب

ن  احلافظ يف (8/192)  (.54 -5/51)« نتائج األفكار»، وكسَّ

 (.618)أخرج  ليد بن محهد ( 3)

 (.1 -89/5)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 4)

اليهان يف لدِّ آي »: بنِّر. آبة[ 9: امليك]﴾ ۆ ۈ ۈ﴿: إكدى وثالثون؛ بالتيار قول : وقهل( 5)

 (.854ص)« القرآن

، (1/848)« زاد املسري»، و(5/881)« املحرر الوجهز»، و(88/442)« تفسري الطربي»: بنِّر( 6)

 (.42/815)« تفسري القرطيي»و
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تعاظمت بركت ، ولِّ  خريه : يأ ﴾ٱ﴿: تستفتح هذه السورة بقول  تعاىل

 .ولطاؤه وفضي 

هو  لز وجل، فا هل (1)اخلري الكثري الدائ  :وتعنيأخوذ من الربكة، م ﴾ٱ﴿و

، فخريه كثري [58: النحل] ﴾یجئی ی  ىئ ىئ ی﴿: صاكب اخلري والفضل واإلكسان واملَنِّ 

، [848: اليقرة] ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ﴿، [89: ص] ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿: ال ُُيىص

وما ِرْزُق أهل السامء واألرض، والرب واليحر، واألمالك واألفالك، إال قطرة يف بحر 

 .الكثري، وهو ميجأ العيد يف ميامت  وأكوال  ورضورات جوده وكرم ، فهو ذو اخلري 

قا *** ا هل ملَّا لقهتُ  لعيد وُل أق يِّ ُمشـرِّ
 :وقْد شدَّ أكالَس املَطِ

 لعيََّك بوًما أْن جُتاَب َفرُتزقا *** تتيَّْع َخيَابا األرِض وادُع َميهَكها

 (2)إذا ما ِمهاُه األرِض غارْت تدفقا *** سهؤتِهَك َمااًل واسًعا ذا مثابةٍ 

گ ڳ ڳ ڳ ﴿ :فاخلري من ا هل دائ  ال بنقطع، كام قال

، فهو َجَواد برزق املؤمَن والكافَر، والرَبَّ والفاجَر، وخريه [8: القي ] ﴾ڳ ڱ

                                                           

« معاين القرآن»، و(41ص)البن قتهية « غربب القرآن»، و(8/868)ليفراء « معاين القرآن»: بنِّر( 1)

 (. 5/812)« فتح القدبر»، و(5/881)« املحرر الوجهز»، و(1/511)« الكشاف»، و(5/2)لينحاس 

 .«ب ر ك»( 449ص)«  غربب القرآناملفردات يف»، و(4/885)« مجهرة اليغة»: وبنِّر أبًضا

ْهري خاطب هبا أخاه ليد( 2)  بن امليك ليد بن ا هل لعيد قاهلا إن : وقهل ا هل، ُروي أن ابن ِشهاب الزُّ

بري، بن ُلروة قول من وُروبت احلارث، بن ا هل ليد بن ا هل لعيد: وقهل مروان، ح الزُّ  أهنا الزخمرشي وصحَّ

 «املال إصالح»و ،(ا هل زوائد ليد -188)ألمحد « فضائل الصحابة»: بنِّر. العجالين اجلدبر أيب بن لعمر

 «والدبن الدنها أدب»و ،(148ص) ليمرزباين «الشعراء معج »و ،(811 ،818) الدنها أيب البن

 ،(4/88) الرب ليد البن «املجالس هبجة»و ،(495ص) خيفون البن «مالك شهوخ أسامء»و ،(844ص)

« تفسري القرطيي»، و(411 -4/469)« ربهع األبرار»، و(18/558) ،(89/851) «دمشق تاربخ»و

(8/816.) 
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بشمل أهل الدنها وأهل اآلخرة، ال بمل مع إحلاح السؤال، وال بنفد ميك  مع كثرة 

 .(1)النوال

وُبنَيُّ آدَم كني ُبسأُل َبْغضُب ***  ا هلُ بغضُب إن تركَت ُسَؤال 
(2) 

ىئ ﴿: ، كام يف قول ﴾ی ی﴿: ، وهو﴾ٱ﴿لفظ  الكرب  لفظ بشي وجاء يف القرآن 

 . [18: اإلُساء] ﴾ژ ڑ ڑ ک﴿: ، وقول [68: النمل] ﴾ىئ ىئی ی ی ی جئ حئ

: بهنهام يف دلاء االستفتاح، كهث كان بقول صىل ا هل ليه  وسي وقد مجع النييُّ 

َك، وَّل إله غ» )«رُيكَ سبحانَك اللهمَّ وبحمدَك، وتبارك اسُمَك، وتعاىل َجدُّ
ليت : أي. (3

 . (4)منزلتك، ولِّ  ميكك وسيطانك

، وا هل ل  العيو املطيق؛ ليو القدر، (1)لال وارتفع: عناهام ﴾ھ﴿فـ

والقهر والغيية، وليو الذات، فهو العيل األلىل بذات  وأسامئ  وصفات  وجالل  

 .(2)ولِّمت 

                                                           

 .«سورة القي »بنِّر ما سهأيت يف ( 1)

 -8/486)« نور االقتياس»اخلَُزبمي، ونسي  ابن رجب يف إىل ( 61ص)« العزلة»نسي  اخلطَّايب يف ( 2)

« مراقي اجلنان»، ويف (418ص)« لاءالد آداب» يف اهلادي ، وابن ليد(جمموع رسائل ابن رجب

  .إىل أيب العتاههة( 868ص)
، والنسائي (211)، وابن ماج  (818)، والرتمذي (115)، وأبو داود (44651)أخرج  أمحد ( 3)

 .ريض ا هل لن من كدبث أيب سعهد اخلُْدري ( 161)، وابن خزبمة (8/488)

من كدبث ( 111)ن خزبمة ، واب(216)، وابن ماج  (818)، والرتمذي (116)وأخرج  أبو داود 

 -581، 588 -8/588)« اليدر املنري»، و(4/822)ليعقهيل « الضعفاء»: وبنِّر. ريض ا هل لنهالائشة 

« إرواء الغيهل»، و(115 -4/896)« نتائج األفكار»، و(146 -4/145)« التيخهص احليري»، و(589

 (.8/464)« فق  العيادة»، و(8996)« السيسية الصحهحة»، و(814، 811)

« مرقاة املفاتهح»، و(8/488)«  سنن النسائيكاشهة السهوطي لىل»، و(4/811)« النهابة»: بنِّر( 4)

 (.5/99)« فهض القدبر»، و(8/611)
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س»: وجاء فعل ثالث، وهو   جاء يف كدبث ، وإن  م بكن ورد يف القرآن، لكن«تقدَّ

س اسُمَك »: متكيَّ  فه  امء، تقدَّ نا اهللُ الذي يف السَّ  .(3)«ربَّ

س»و ، وفه  إثيات القدسهة ل  سيحان ، ﴾ھ﴿، و﴾ٱ﴿مثل « تقدَّ

وس»و ه لن كل لهب ونقص، املثيت ل  كل كامل «القدُّ ؛ (4)اس  من أسامئ ، وهو املنزَّ

وٌس، ربُّ »: ودهركول  وسجبقول يف  صىل ا هل ليه  وسي وهلذا كان النييُّ  ُسبُّوٌح ُقدُّ

وح  .(5)«املالئكة والرُّ

كل يشء ميك  سيحان ، فهو املَيِك اآلمر الناهي، الذي : يأ ﴾ٻ ٻ﴿

سيطان، وهو بأخذ الساموات واألرض بهمهن  بوم القهامة، لهس فوق  َميِك وال 

 .(6)«؟أنا املَلِك، أين ملوُك األرض»: وبقول

 .(7)﴾ٺ ٺ َمِلكِ ﴿و ،﴾ٺ ٺ ٺ ٺ﴿: ومن أسامئ  تعاىل

                                                                                                                                                    

ليعهني « رشح أيب داود»، و(4/811)« النهابة»، و(4/51)« الزاهر يف معاين كيامت الناس»: بنِّر( 1)

(8/822.) 

 (.468ص)« مع ا هل»: بنِّر( 2)

 . ريض ا هل لن بن ُليهد  من كدبث َفَضالة( 1/842)، واحلاك  (88951)خرج  أمحد أ( 3)

، والنسائي يف (1121)، واليزار (11)« الرد لىل اجلهمهة»، والدارمي يف (8298)وأخرج  أبو داود 

من كدبث َفَضالة، لن أيب ( 4/818)، واحلاك  (4128)« الدلاء»، والطرباين يف (41241)« الكربى»

 . ريض ا هل لنهامداء الدر

مسند »، والتعيهق لىل (1/415)« الكامل»، و(4/812)« جروكنيامل»: وبنِّر. ويف إسنادمها ضعف

 .«أمحد

 (.11 -14ص)« مع ا هل»: بنِّر( 4)

 .ريض ا هل لنهامن كدبث لائشة ( 121)أخرج  مسي  ( 5)

 . لن ريض ا هلمن كدبث أيب هربرة ( 8121)، ومسي  (1248)أخرج  اليخاري ( 6)

ليزجاج « تفسري أسامء ا هل احلسنى»: ، وبنِّر«سورة الفاحتة»وهي قراءة سيعهة، كام تقدم يف ( 7)

 (.65ص)« مع ا هل»، و(16 -18ص)ليزجاجي « اشتقاق أسامء ا هل»، و(81ص)
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ال ُبعجزه يشء، في  القدرة : يأ ﴾ٻ پ پ پ پ﴿

 .التامة، والقدرة تدل لىل العي 

وإن من مِّاهر قدرت  سيحان  خيق الساموات واألرض واألكوان؛ وهلذا  *

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ﴿: قال

 :﴾ٹ

ڀ ﴿:   قالواستفتح السورة هبذا االستهالل الذي فه  التنزب  والتعِّه ، ث

هذا من بركت  وميك ، فالدنها واآلخرة، واملوت واحلهاة، هي خيق  : يأ ﴾ڀ ڀ ٺ

 .وتدبريه

 : لوجهني« احلياة»قبل « املوت»وابتدأ بـ

 ﴾ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې﴿: أن املوت سابق -1

ائ ائ ەئ ەئ وئ ﴿: ، فالناس كانوا أمواًتا، واألرض كذلك[82: اليقرة]

 .[5: احلج] ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

رة إىل أن اإلنسان بصري إىل املوت بعد احلهاة، وأن ليه  أن بذكر املوت شالإل -2

أكثروا ذكَر هاذِم »: بقول صىل ا هل ليه  وسي فال بنساه ما دام كهاا؛ وهلذا كان النيي 

اِت  ذَّ )«اللَّ
ات. (1 )«هادم»: ويف الروابات األخرى. (2)قاطعها: وهاذم اليَّذَّ

هيدم : ، أي(3

                                                           

، وابن كيان (1/1)، والنسائي (1852)، وابن ماج  (8811)، والرتمذي (1985)أخرج  أمحد ( 1)

، (5/424)« اليدر املنري»: وبنِّر. لن ريض ا هل من كدبث أيب هربرة ( 1/884)حلاك  ، وا(8998)

 (.628)« إرواء الغيهل»، و(8/811)« التيخهص احليري»و

 -8/561)« قوت املغتذي لىل جامع الرتمذي»، و«هـ د م»( 8/686)« املصياح املنري»: بنِّر( 2)

 (.6/129)« كوذيحتفة األ»، و(8/4461)« مرقاة املفاتهح»، و(564

 .وهي روابة ابن ماج ( 3)
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ات»املقصود اليَّذات، لكن  لذات أهل الدنها، فهأيت املوت لىل اإلنسان : ، أي«هاذم اللَّذَّ

ر ليه  لذت  ومتعت ، وُيمي  لىل االنقطاع لنها  .فهقطع لذت ، أو أن بتذكر املوت فهكدِّ

إنَّ احلهاة انتصار لىل املوت؛ ولذا فهي الياقهة وإن الرتضها املوت، وإنام خياطب 

ِذْكُر املوت بقمع الغرور واالندفاع، ولكن  ال ن ذات  كهاة، وألكهاء، والقرآبالرشبعة ا

ر مجالهة احلهاة ومتعتها احلالل  .(1)«إن الدنيا ُحلوٌة َخرِضةٌ »: بعكِّ

فاالبتالء مرتيط بخيق املوت واحلهاة، : ﴾ٺ ٺ ٺ ٿٿ﴿

ية حمالا لالبتالء واملحاسوبقع لىل اإلنسان ما دام كهاا، أما قيل أن بكون كهاا فيهس 

 .والسؤال

م  ويف هذا دلهل لىل رشف احلهاة وفضيها، فاإلنسان فهها بذكر رب  وبعيده، وبقدِّ

: َمن خرُي الناس؟ فقال: ، وقد ُسئلصىل ا هل ليه  وسي لنفس  لماًل صاحلًا، كام قال 

ا»: وقال. (2)«َمن طاَل عمُره، وحُسَن عمُله» . (3)«وإِنَّه َّل يزيد املؤمَن عمُرُه إَِّلَّ خري 

ق وصىلَّ وذكر ا هل كثرًيا، لكان ل  بذلك اخلري  فيو ُمدَّ ألكدنا سالة يف األجل، فتصدَّ

 .واألجر العِّه 

د بأجور الطالات والقربات، وما دام هذا  إن احلهاة دار لمل، وفرصة ليتزوُّ

د، فيإمكان اإلنسان أن ب كلُّ معروف »و: ستثمر احلهاة بجالئل األلاملالنََّفس برتدَّ

 .(1)«يف كلِّ كبد َرْطبة أجرٌ »، و(4)«صدقةٌ 

                                                           

 .ريض ا هل لن من كدبث أيب سعهد اخلُْدري ( 8118)أخرج  مسي  ( 1)

، واحلاك  (8881، 8889)، والرتمذي (81145، 41621)، وأمحد (915)أخرج  الطهاليس ( 2)

 .نهامريض ا هل ل ُبرس بن ا هل من كدبث أيب َبْكرة وليد( 81( )9/18)، والضهاء (4/889)

 .ريض ا هل لن ربرة من كدبث أيب ه( 8628)أخرج  مسي  ( 3)

من كدبث كذبفة ( 4115)، ومسي  ريض ا هل لن من كدبث جابر ( 6184)أخرج  اليخاري ( 4)

 .ريض ا هل لن 
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م  لنفس   ر اإلنسان كج  اخلري واإلكسان الذي بمكن أن بقدِّ ولو تصوَّ

ر لن سالد اجِلدِّ   .وليقربب ولييعهد ما دام كهاا لشمَّ

وأبواب اخلري كثرية وواسعة، كتى اليُّقمُة بضعها الرجل يف فِ  امرأت  ل  هبا 

 .(3)إلكسان إىل احلهوان، بل بتجاوز ذلك إىل ا(2)أجر

مثُل الَّذي يذكُر ربه، والَّذي »: ريض ا هل لن ويف احلدبث املرفوع لن أيب موسى 

، وشيَّ  الذي ال بذكر فشيَّ  الذاكر ا هل. (4)«َّل يذكُر ربه، مثُل احليِّ وامليت  تعاىل باحليِّ

 .ا هل تعاىل باملهت، وبهنهام فرق كيري

: الكافربن باألمواتَوْصف املؤمنني باألكهاء، و وبرد كثرًيا يف تعيري القرآن

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ﴿

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿، [88: فاطر] ﴾ڄ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

 .[58: الروم] ﴾ٹٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

باحلهاة الطهية وُيتفل هبا، لهس ملجرد املتعة، ولكن أبًضا ملا فهها فاملؤمن بفرح 

 .من فرص اخلري واليذل والعمل

كان أو سهئًا، واآلبة فهها إجياز بيهغ بدفع لىل العمل طهيًا فاالبتالء مداره 

ليتنافس واالستياق إىل اخلريات، فَمن كان لمي  كسنًا فهو إىل اجلنة، وَمن كان لمي  

 .سهئًا فهو إىل النار

                                                                                                                                                    

 .ريض ا هل لن من كدبث أيب هربرة ( 8811)، ومسي  (8868)أخرج  اليخاري ( 1)

وقاص من كدبث سعد بن أيب ( 4682)« صحهح مسي »، و(5851)« صحهح اليخاري»كام يف ( 2)

 .ريض ا هل لن 

هذا رسول ا هل صىل ا هل ليه  »، و(8811)« صحهح مسي »، و(6119)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 3)

 (.814 -426)« وسي 

 (.119)، ومسي  (6111)أخرج  اليخاري ( 4)
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وذكر اجلانب احلسن؛ كثاا ليناس وحتفهًزا إىل كسن العمل، ويف ذلك إشادة 

 .رضورة لينجاح يف الدنها واآلخرةبالعمل وقهمت  وأمههت ، وأن  

و م جيعل كثرة العمل مهزاًنا ليتفاضل، بل جعل املهزان يف إكسان العمل وإتقان ، 

إن اهللَ ُيبُّ إذا »: واإلتقان؛ وهلذا جاء يف احلدبثفدل لىل أن املطيوب هو اإلكسان 

 .(1)«عمل أحُدكم عمال  أن يتقنه

د نوع العمل؛ كـ ، وإنام «أكسن ليادة»: ، أو«سن صالةأبك  أك»وهنا  م ُيدِّ

؛ لهشمل العمل كي ، فاملدار لىل إكسان العمل، ﴾ٺ ٺ ٿٿ﴿: لقا

ا، اكتساًبا أو   .بذاًل سواًء كان دبنهاا أو دنهوبا

ما ورد أن الُفضهل بن ِلهاض ُسئل لن أكسن : ومن أحسن ما قيل يف ذلك

كان خالًصا و م بكن صواًبا إن العمل إذا »: ث  قال. «أخيص  وأصوب »: العمل، فقال

ون خالًصا  م ُبقيل، وإذا كان صواًبا و م بكن خالًصا  م ُبقيل، فال ُبقيل كتى بك

 .(2)«صواًبا

ُأربد ب  وج  ا هل، واملقصود لمل اآلخرة، وأما لمل  هو ما والعمل اخلالص

و م بستح ر  الدنها فهكفي فه  َأالَّ ُبراد ب  مقصد سهِّئ، فيو أكسن إىل فقري أو مسكني،

نهة التقرب إىل ا هل، لكن   م بعمي  رباًء وسمعة، وإنام بدافع ُكبِّ اخلري أو العطف، 

 .(3)وجاءت دالئي  يف الكتاب والسنةأهل العي ،  فهذا ُبؤجر ليه ، كام نص ليه 

                                                           

 «الكامل»، وابن لدي يف (291) «املعج  األوسط»، والطرباين يف (1826)أخرج  أبو بعىل ( 1)

: ، وبنِّرريض ا هل لنهامن كدبث لائشة ( 1984 -1989)« شعب اإلبامن»، واليههقي يف (2/21)

 (.4448)« السيسية الصحهحة»

 (. 2/95)« كيهة األولهاء»، و(9/856) «الثعيييتفسري »: بنِّر( 2)

، 85)« صحهح مسي »و، (6119، 8161، 8684، 8868، 8881)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 3)

سورة »، وما سهأيت يف (66 -8/65)« جامع العيوم واحلك »، و(8815، 8811، 4561، 4558
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 .بد أن بكون مراًدا فهها وج  ا هل سيحان  وأما العيادة والقربة املحضة، فال

ياع الصواب العمل هو والرشط الثاين يف ، والصواب يف جمال العيادات هو اتِّ

، ولزوم طالت  وطربقت ؛ كالصالة والصهام وسائر صىل ا هل ليه  وسي النيي 

 .(1)العيادات

وأما يف املصالح العامة وأمور الدنها، فأصوب العمل فه  هو ما كانت مصيحت  

 .ألِّ ، وضده ما كانت مفسدت  ألِّ 

ا هل اليصرية والعقل، والفه  واإلدراك،  املصيحة َمن رزق وإنام َبعرف قدر 

 .ومعرفة مآالت األمور

منك  َمن خُيفق : أي! وما أمجل هذا اخلتام هلذه اآلبة :﴾ٿ ٿ ٹ﴿

؛ فإن ا هل لزبٌز ﴾ٿ﴿: يف هذا االبتالء فهعيص، وبنحرف، فهذا ُبقابي  قول 

هذا  ن أخفقوا يفناسب كال مَ ب ﴾ڍ﴿قويٌّ منتقٌ  ممن لصاه، فإبراد اس  

 .االبتالء تعمًدا ليضالل واختهاًرا لطربق 

هناسب كال َمن أكسنوا يف العمل، ونجحوا يف االبتالء، ف ﴾ٹ﴿: وأما قول 

ولرض هل  يف ثنابا ذلك ألوان من الغفية أو التقصري، فإن ا هل تعاىل غفور هل ، كام 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿: قال

)[28: طـ ] ﴾ں
2). 

                                                                                                                                                    

: «سورة املالون»، و﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴿: «اإلنسان

 .﴾ھڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿

، (14ص)« العيودبة»، و(2/416)« فسري اليغويت»، و(9/856)« تفسري الثعييي»: بنِّر( 1)

 (. 818ص)« فتح املجهد»، و(18ص)« د املفهدجتربد التوكه»و

« تفسري القرطيي»، و(1/516)« الكشاف»، و(8/111)« تفسري السمرقندي»: بنِّر( 2)

 (. 46 -89/45)« التحربر والتنوبر»، و(42/811)
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 :ق تعداد النع ، وإقامة احلجة لىل العيادحان  يف سهاث  بقول سي *

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿

 : ﴾ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

، والقرآن خاطب (1)هي هذه القية التي براها الناس فوق رؤوسه  والسامء

ا ليفيكهني يف خمترباهت   الناَس بمقتىض ما بعرفون، فالقرآن لهس كتاًبا خاصا

ة، أو أهل العيوم الدقهقة، بل هو لام لكل الناس؛ ليعيامء ومعاميه ، وال بالفالسف

 ، وكون هذه الساموات والفالسفة واملختصني، ولييادي يف بادبت ، وليمزارع يف كقي

أو غري ذلك مما بشاء ا هل تعاىل، فمسألة  م نتعيَّد هبا، وإنام نؤمن بأن  جمرات أو نجوًما

 .(2)فوق بعضبعضها : يأ ﴾ڤڤ﴿فوقنا سيع ساموات، وأهنا 

هي يف غابة اإلككام ف ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ﴿

ع ق بوم القهامة وتفتح وتكون أبواًبا وتتصدَّ قَّة واإلتقان؛ وهلذا تشقَّ  .(3)والدِّ

ا بالنيي ل ﴾ڦ ڦ﴿: وقول  ، وإنام هو صىل ا هل ليه  وسي هس خطاًبا خاصا

لطاك برًصا، ، فانِّر بعهنهك أهيا القارئ والسامع، فا هل قد أ(4)خطاب لكل أكد

 ؟﴾ڄڄ﴿من  فانِّر يف هذه الساموات، هل ترى فهها

                                                           

ژ ژ ڑ ڑ کک ک ﴿: «النازلاتسورة »بنِّر ما سهأيت يف ( 1)

  .﴾ک

« تفسري اليغوي»، و(88/449)« الطربي تفسري»، و«ط ب ق»( 5/412)« العني»: بنِّر( 2)

 (.89/46)« التحربر والتنوبر»، و(2/416)« تفسري ابن كثري»، و(2/416)

ڌ ڌ ﴿: وكذا قول  تعاىل ﴾،ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴿: «سورة النيأ»كام سهأيت يف ( 3)

 .[85: الفرقان]﴾ ڎ ڎ

اليحر املدبد يف »، و(، (41/884)« اليحر املحهط يف التفسري»، و(1/829)« تفسري مقاتل»: بنِّر( 4)

 (.89/42)« التحربر والتنوبر»، و(5/819)« فتح القدبر»، و(1/98)« تفسري القرآن املجهد
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 .(1)االختالف، أو العهب، أو اخليل: والتفاوت

هل ترى : يأ ﴾ڃ ڃ چ چ﴿انِّر إىل السامء مرة أخرى، : يأ ﴾ڃ ڃ﴿

 ؟ (2)من ُشقوق أو صدوع يف السامء

، وهو لفت إىل معنى اجلامل والزبنة يف اخليق، وأن وهذا ُبدَرك  من  باحِلسِّ

 .املقاصد العِّهمة

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿ *

 : ﴾ڎ ڎ

ليهك : ، مثيام تقول ملَن ناداك(3)ولهس املقصود مرتني فقط، بل مرة بعد مرة

چ چ ﴿: ُأجهيك إجابة بعد إجابة مرة بعد أخرى، مثل قول  تعاىل: أي. وسعدبك

 ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ﴿، ﴾چ ڇ ڇ ڇ

، وتكرارها هنا لهس (4)مرة بعد مرة لهس املقصود أن تقرأ مرتني، ولكن. [8، 4: العيق]

ما  ، فإن  سيحان  لند[889: اليقرة] ﴾ہ ہہ﴿: مثل قول 

                                                           

« اليغة هتذبب»، و(111ص)البن قتهية « غربب القرآن»، و(8/411)ليفراء « معاين القرآن»: بنِّر( 1)

 .سابقة واآلتهة، واملصادر ال(616ص)« املفردات يف غربب القرآن»، و«ف و ت»( 41/885)

« تفسري املاوردي»، و(5/44)« تفسري ابن أيب زمنني»، و(88/484)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

« تفسري ابن كثري»، و(42/819)« تفسري القرطيي»، و(88/11)ليواكدي « التفسري اليسهط»، و(6/54)

 .﴾ٱ ٻ ٻٻ﴿ :«سورة الذاربات»، وما تقدم يف (5/819)« فتح القدبر»، و(2/411)

« تفسري ابن كثري»، و(6/454)« تفسري السمعاين»، و(5/44)« تفسري ابن أيب زمنني»: بنِّر( 3)

(2/411.) 

 .«سورة العيق»بنِّر ما سهأيت يف ( 4)
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لهس بثالث، فالثالثة تيني هبا : يأ ﴾ہ ہہ﴿: بقول

 .(1)املرأة

ڃ ﴿ :؛ لتجنب التكرار مع قول «برجع»:  م بقل: ﴾ڇ ڍ ڍ﴿

، «برجع إلهك اليرص»: ، في  بناسب أن بقول﴾چ ڇ ڇ ڇ﴿، ﴾ڃ

رها، : ؛ ألن النِّرة األوىل كانت من اإلنسان ابتداًء، فقهل ل ﴾ڍ﴿ :وإنام قال كرِّ

وارجع وانِّر مرة أخرى، ث  ارجع مرة أخرى؛ لهنقيب، وكأن  برجع وبرتد  إلهك 

مكرًها، فإن اإلنسان نِّر باختهاره مرة أوىل، وباختهاره مرة أخرى، وكأن  بيحث لن 

 .(2)صدوع وتفاوت

 .(3)كمنقطًعا لن ذل: يأ ﴾ڌ ڌ ڎ﴿

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿ *

 :﴾کک ک گ گ گگ

ة واملتانة واإلككام م ﴾ڈ ڈ ژ ژ﴿ ع اجلودة والقوَّ

خاصة يف  -ما تشاهد النجوم باليهل ليساموات السيع، فاجلامل مقصود، وأنت لند

اجلامل بإرشاقها وتألقها الذي طاملا تغنَّى ب  الشعراء، ووجد الناس فه  من  -الصحراء

 .بالذهول واالنيهاراليشء العِّه ؛ تشعر 

 .ما تدخل ُقيَّة فيكهة حتكي السامء، تصيح أكثر ولًها واندهاًشا ولند

                                                           

 (.415ص)« لمدة الفق »، و(8/91)« بدائع الصنائع»: بنِّر( 1)

 (. 89/81)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 2)

« تفسري اليغوي»، و(9/851)« تفسري الثعييي»، و(41/411)« تفسري املاتربدي»: بنِّر( 3)

 (. 5/819)« فتح القدبر»، و(2/441)« تفسري ابن كثري»، و(2/416)
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 :اجلامل والزبنة يف السامء ويف األرض ويف اخليق، كام بشهد قول 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿: وقول . [6: النحل] ﴾ۉ ې ې ې ې ى ى ائ﴿

ڳ  ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

 .[1 -6: ق] ﴾ڳ

ن الناُس قياهب  (1)نجومهي الو ﴾ٺ﴿ ، وقد جرت العادة أن ُبزبِّ

، لىل أهنا تيدو الثُّربَّات؛ تشيهًها هلا بالساموات: وسقوفه  باملصابهح، وبسموهنا

كيعب األطفال صغرية كني ُتقارن بالنجوم واملجرات، وهي معيَّقة حمكمة بالسالسل 

جوم والكواكب واحلدبد، يف كني أن هذه املصابهح والشموس واألقامر والن

: الضخمة، التي ال بقدر قدرها وال ُييص لددها إال ا هل، ال يشء بمسكها إال هو

 ﴾کک گ گ گ گ ڳ ڳڳ﴿

 .[14: فاطر]

واملصابهح ثابتة، كام هو معيوم، : ﴾ڑ ک کک﴿

هب التي ُترَج  هبا الشهاطني كهنام ُياولون اسرتاق السمع ، (2)ولكن تنفصل منها الشُّ

: ، وقال[9: اجلـن] ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭے ھ ﴿: كام قال تعاىل

 .[42: احلجر] ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿

                                                           

« التحربر والتنوبر»، و(2/411)« تفسري ابن كثري»، و(88/488)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

(89/84.) 

، (42/844)« تفسري القرطيي»، و(81/528)« تفسري الرازي»و ،(1/511)« الكشاف»: بنِّر( 2)

 (.2/411)« تفسري ابن كثري»و
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جعيها زبنة ليسامء، ورجوًما : خيق ا هل هذه النجوم لثالث»: وكان قتادة بقول

ل فهها بغري ذلك أخطأ وأضاع نصهي ،  ليشهاطني، ولالمات هُيتدى هبا، فَمن تأوَّ

 .(1)«وتكيَّف ما ال لي  ل  ب 

أهنا  م خُتيق إال هلذه الثالث، ولكن هذه الثالث  رمح  ا هلولهس مقصود قتادة 

، وقال ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴿: القرآن، كام قال تعاىل وردت يف

: «سورة النحل»، وقال يف ﴾ڑ ک کک﴿: سيحان 

، لكن هذا ال بمنع أن بكون ا هل خيق ﴾ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿

 .النجوم ملصالح أخرى مما نعي  وما ال نعي 

مني وأدلهاء لي  الغهب، وبعض الفالسفة ىل املنجِّ التشنهع ل وإنام مقصوده

وبعض الفيكهني يف العصور السابقة، الذبن بنسيون إىل النجوم من القوة والتأثري يف 

 .(2)األقدار ما لهس هلا

 -مثاًل  -وأما ما ثيت من مصالح النجوم غري هذه، فهذا ال تثربب فه ، فالشمس

بعرف اليرش منها إال القيهل، هوان، ال النيات واحلفهها مصالح لإلنسان واألرض و

 .[25: اإلُساء] ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی﴿: كام قال سيحان 

، وبتكرر لند ذكر (3)يف اآلخرة: يأ ﴾ک گ گ گ﴿

 .(1)ي النار، أو َدَرك من َدَركاهتاه ﴾ژ﴿الشهاطني الولهد هل  بعذاب السعري، و

                                                           

« تفسري ابن أيب كات »، و(88/488)« تفسري الطربي»، و(1/411)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 1)

، (5/82)« تفسري املاوردي»، و(6/48)« تفسري الثعييي»، و(1/4886)« العِّمة»، و(9/8948)

، (42/844)« تفسري القرطيي»، و(1/895)« السنة رشح»، و(88/16)ليواكدي « يسهطالتفسري ال»و

 (.2/411)« تفسري ابن كثري»و

 .، واملصادر السابقة(26ص)« رشح العقهدة الطحاوبة»: بنِّر( 2)

 (.2/411)« تفسري اليغوي»، و(88/488)« تفسري الطربي»: بنِّر( 3)
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ب فه  مردة اجلنِّ واله ﴾ڈ ژ﴿إن : أو بقال شهاطني، كام يف و الذي ُبعذَّ

)[48: سـيأ] ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿: اجلنِّ قول  سيحان  يف قصة 
2). 

پ پ ﴿: «سورة اجلن»النار لامة؛ كام يف : وجيوز أن بكون املقصود

من أسامء : وجهنم، ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ پ ڀ ڀ ڀ

 .(3)النار

 : ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں﴿ *

ا باجلنِّ أو مردة الشهاطني، ب ل هو شامل ليعصاة من بني فالعذاب لهس خاصا

ب بقول   ،(4)من بني آدم: يأ ﴾ڳ ڳ ڳ﴿: آدم؛ وهلذا لقَّ

، فهو بئس املصري لىل بئس العمل، كام ﴾ڳ ڱڱ ڱ ڱ﴿

، فمِّهر العزة أن ا هل ﴾ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ﴿: قال

 .املصريتعاىل ُبعاقب هؤالء الكافربن بعذاب جهن ، وبئس 

ل، فه  الذبن اختاروا هذا املصري وبدأ اجلمية بذكر وصف الكفر؛ تنوهًيا بالعد

باختهاره  الكفر واجلحود، والِّي  والعدوان، وهو متههد ملا سريد من املؤ ِم، 

 .الرتافه  باستحقاق هذا املصري

 : ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿ *

                                                                                                                                                    

 (. 1/181)« املحرر الوجهز»، و(9/5958)« اهلدابة إىل بيوغ النهابة»: بنِّر( 1)

تفسري »، و(8/129)ليواكدي « التفسري الوسهط»، و(8/28)« تفسري السمرقندي»: بنِّر( 2)

 .، واملصادر السابقة(1/884)« السمعاين

 (.8/282)« تفسري ُيهى بن سالم»: بنِّر( 3)

 (.89/88)« نوبرالتحربر والت»، و(5/841)« فتح القدبر»، و(1/512)« الكشاف»: بنِّر( 4)
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إذا ألقته  املالئكة يف النار، فه  مقهورون، ُبرمون فهها رمهًا، كام يف قول  : أي

ٹ ٹٹ ٹ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿: تعاىل

ی جئ  ی ی ی﴿: ، وقول [91: اإلُساء] ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڤڤ 

 .[84 -81: احلاقة] ﴾حئ مئ

ِهيق صوت النفس لند خروج  من احليق، وجيوز أن بكون صوت : هو والشَّ

النار، وأن ا هل تعاىل جيعل هلا بوم القهامة من الصفات ما لهس لينار يف الدنها، فهكون 

 .(1)وهو أقرب وأوىلنص، هلا صوت وَشِههق، وهذا هو ظاهر ال

ِههق: وقال بعضهم ، كام (2)صوت َمن دخل النار قيل هؤالء: إن املقصود بالشَّ

 ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ې ې ې ى ى﴿: قال سيحان 

 .[411 -416: هود]

د اختالف نار  وُبضعِّف هذا القول أن السهاق يف وصف النار، وما بعده بؤكِّ

بتميَّك  شعور الغضب من هؤالء اليرش  اآلخرة لن نار الدنها، كتى تصيح كأهنا كيٌّ 

 !الشاردبن لن اإلبامن

 .(3)وهي تغيل بَمن فهها: يأ ﴾ۀ ہ﴿

ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿ *

 :﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

                                                           

« تفسري املاوردي»، و(41/419)« تفسري املاتربدي»، و(88/488)« سري الطربيتف»: بنِّر( 1)

 (.42/844)« تفسري القرطيي»، و(88/11)ليواكدي « التفسري اليسهط»، و(6/58)

، (1/512)« الكشاف»، و(2/48)« تفسري املاتربدي»، و(48/511)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 (.81/526)« تفسري الرازي»و

« تفسري السمرقندي»، و(88/481)« تفسري الطربي»، و(1/891)« تفسري مقاتل»: بنِّر( 3)

 (. 1/841)« زاد املسري»، و(2/411)« تفسري اليغوي»، و(8/115)
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أهنا ، فمع (1)تكاد تتقطَّع: يأ ﴾ہ ہ ھ ھھ﴿

 .متصية بعضها بيعض، إال أهنا تكاد تتقطَّع من شدة الغهظ واحلَنَق لىل الكافربن

مل لىل ظاهره؛ فإن ا هل تعاىل جيعل هذا يف النار بوم ا بنيغي أن ُُي وهذا أبًضا مم

فالعذاب يف اآلخرة لهس كام يف . (2)«لهس يف اجلنة مما يف الدنها إال األسامءُ »القهامة، و

 !  لهست كام بتخهَّي  أكدناالدنها، وجهن

ًنا إن فال: كنابة لن شدة الغضب، كام بقال -وهو التقط ع -والتعيري بالتمه ز

د من وبقص. شعية إىل السامء، وشعية يف األرض: غضب، كتى خرج من  شعيتان

وراء ذلك شدة الغهظ واحلَنَق
(3). 

دل لىل ت ﴾ڌ﴿: ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿

 التكــرار،

أن  ُبيقى يف النار فوٌج بعد فوج، وكلُّ فوج ُيدث ل  هذا، فكام أن املؤمننَي : واملعنى

: ا، فإن الكفاَر ُُيرشوَن إىل النار أفواًجا، كام قال سيحان ُُيرشوَن إىل اجلنة أفواًج 

، والتفوبج بكون بحسب األم ، أو [14: اإلُساء] ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ﴿

الضاللة التي ارتكيوها، فالوثنهون طيقة، وليدة بحسب درجة الكفر، أو بحسب نوع 

                                                           

« تفسري القرطيي»، و(41/441)« تفسري املاتربدي»، و(88/481)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 (.5/841)« تح القدبرف»، و(42/848)

« الزهد»، وهنَّاد يف (4)« نسخت  لن األلمش»أخرج  وكهع يف . ريض ا هل لنهاملياس كام قال ابن ( 2)

« صفة اجلنة»، وأبو نعه  يف (4/66)« تفسريه»، وابن أيب كات  يف (4/146)« تفسريه»، والطربي يف (2، 8)

ح  غري واكد(6( )41/46)اء ، والضه(888)« اليعث والنشور»، واليههقي يف (481) : ِّربن. ، وصحَّ

الزواجر لن »، و(511ص)« الفتوى احلموبة الكربى»، و(1/846)ليمنذري « الرتغهب والرتههب»

 (.8422)« السيسية الصحهحة»، و(8/111)« اقرتاف الكيائر

 (.89/81)« التحربر والتنوبر»، و(1/512)« الكشاف»: بنِّر( 3)
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اىل طيقة، وا هل النار طيقة، ومكذبو الرسل طيقة، وامليحدون الذبن ال بؤمنوَن با هل تع

 .ألي 

 .(1)ه  اجلاملة من الناس: والَفْوج

يون بالنار، القائمون ليهها: مجع واخَلَزنة ، (2)خازن، وه  املالئكة املوكَّ

أهن  قائمون لىل دبمومة وقود النار، ولىل لذاب أهل النار، وبقائه  : واملقصود

 .[81: السجدة] ﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴿: فهها، كام يف قول 

ا لىل طيب التخفهف، فهقولون نة جهفَخزَ  ن  بردُّون لىل أهيها، كام يف قوهل  ردا

ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پڀ ڀ ﴿: هل 

 .[51: غافر] ﴾ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

؟ َأَما جاءك  ﴾ڭ ڭ ڭ﴿: ويف هذا السهاق ذكر تعاىل أن اخلََزنة تقول هل 

 رسول؟ أما قامت ليهك  احلجة؟ أما سمعت  بنيي؟ أما جاءك  كتاب؟ 

ة واليالغ؛ وهلذا ُبروى لن النيي و وه أن   صىل ا هل ليه  وسي سؤال إلقامة احلُجَّ

)«من أنفسهم -ُيْعِذُروا: أو -لن هَيْلَِك الناُس حتى َيْعِذُروا»: قال
ال أكد بدخل : أي. (3

                                                           

« املحرر الوجهز»، و(88/12)ليواكدي « التفسري اليسهط»، و(88/485)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

، (89/85)« التحربر والتنوبر»، و(6/818)« روح اليهان»، و(42/848)« تفسري القرطيي»، و(5/588)

 . واملصادر اآلتهة

 .«ف و ج»( 4/886)« الصحاح»، و(4/129)« مجهرة اليغة»، و(6/491)« العني»: وبنِّر أبًضا

« اليحر املحهط يف التفسري»، و(8/548)« النسفيتفسري »، و(81/521)« تفسري الرازي»: بنِّر( 2)

 .، واملصادر السابقة(5/844)« فتح القدبر»، و(41/881)

، وأبو (88516، 42829)، وأمحد (482)، وابن اجلعد (4812)« الزهد»أخرج  ابن امليارك يف ( 3)

الَيْخرتي، لن رجل من كدبث أيب ( 1451)، واليغوي (4)« قوباتالع»، وابن أيب الدنها يف (1811)داود 

 .من أصحاب النيي صىل ا هل ليه  وسي 
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أنا مِّيوم، كام هو احلال يف الدنها، فيو زرت سجنًا من السجون : النار وبقول

 :(2)، كام قال الشالر(1)أنا مِّيوم :لوجدت كل مسجون بقول

 مِّيومُ : ما باُل سجنك؟ إال قال *** :ما بدخُل السجَن إنساٌن فتسأُل 

 : ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴿ *

وهذا دلهل لىل أن أهل النار ه  َمن بيغته  احلجة، وجاءه  النذبر والرسول، 

بوا  وا وكذَّ ى ى ائ ﴿: واستكربوا، كام قال تعاىلوجاءه  القرآن واليالغ، فأرصُّ

، أما أهل الَفرْتة الذبن ماتوا قيل اإلسالم، أو ماتوا [45: اإلُساء] ﴾ائ ەئ ەئ وئ

ة، و م تصل إلهه  الدلوة، فهؤالء ال ُُيك   بعد اإلسالم، و م تييغه  الرسالة واحلُجَّ

جل ولز، وفهه  ليهه  هبذا املصري، وإنام بكون أمره  إىل ا هل فهام بقتيض كرم  ولدل  

 .(3)األقوال املتداولة بني أهل العي 

جاءنا رسوٌل ُبييِّغ لن ا هل، : يأ ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉۇ ۆ ﴿

بنا ب  وقينا بوا الرسل والكتب أ ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿: فكذَّ بًدا، وهذا نفي مطيق، فكذَّ

هاء، ، تدل لىل استغراق مجهع األش﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿:  قول يف ﴾ۉ﴿والرشائع مجهًعا؛ ألن 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ﴿: كام قال سيحان 

: األنعام] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ

فهذا الرتاف لفِّي، كهث ظيوا بستذكرون ما جرى يف الدنها وُيكون  . [94

ون لىل أنفسه  بوصول احلجة إلهه  وقهامها ليهه ، وتكذبيه  هلا  بالتفصهل، وبقرُّ

                                                           

 . ﴾ۅ ۉ ۉ﴿: «سورة النيأ»بنِّر ما سهأيت يف ( 1)

، (4/419)« لهون األخيار»، و(8/811)« احلهوان»، و(8/446)« اليهان والتيهني»: بنِّر( 2)

(8/488 .) 

 .، وما بعدها(11ص) ملوفق أمحد شكري« أهل الفرتة»، و(15 -8/65)« أضواء اليهان»: بنِّر( 3)



319 
 

؛ ملناسية النِّذارة حلال العذاب الذي بقاسون ، ﴾ۈ﴿:  سامه هناوإنام.. ورفض ساملها

 .يمؤمننيل ﴾مئ﴿: كام بسمى

جيوز أن بكون هذا من متام كالمه ، وأهن  كانوا بسخرون : ﴾ې ې ې ې ى ى﴿

 .(1)بالنذبر، وبقولون ل  ذلك يف الدنها

النذبر  ؛ إشارة إىل﴾گ گ﴿: ومع كون  نذبًرا واكًدا، فقد لربَّ هنا بيفظ اجلمع

ا لن اجلنس، أيم ﴾ۈ﴿ن آمن ب ، أو بكون لفظ ومَ  ً ب برسول : عربِّ النُّذر، وَمن كذَّ

ب بالرسل أمجعني؛ ألن دلوهت  واكدة، كام يف قول فقد   :كذَّ

)[415: الشعراء] ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿
2). 

، (3)ومن اإللجاز أن هذا الكالم نفس  بصيح أن بكون من كالم اخلََزنة ليكفار

ې ې ې ې ى ﴿:   تقولون  ليرسل يف الدنها بنطيق ليهك  اآلنكالم الذي كنتفهذا ال: أي

بون وتقولون: يأ ﴾ى ۋ ﴿: كهف بأتهك  رسل ا هل باليهنات واهلدى واحلجج، ث  تكذِّ

ضهاع لن اجلادة والطربق : إْن أنت  با أهل النار إال يف ضالل، أي: يأ ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ

 .هس جمرد انحراف بسري بمكن تدارك ول، (4)بعهد: يأ ﴾ى ﴿واملنهج، ووصف  بأن  

 : ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿ *

                                                           

 (.5/844)« فتح القدبر»، و(9/5)« تفسري أيب السعود»: بنِّر( 1)

« املحرر الوجهز»، و(2/69)« تفسري املاتربدي»، و(1/95)ليزجاج « معاين القرآن»: بنِّر( 2)

 (.5/885)« فتح القدبر»، و(2/841)« تفسري ابن كثري»، و(48/449)« تفسري القرطيي»، و(5/852)

 (. 1/512)« الكشاف»: بنِّر( 3)

تفسري أيب »، و(48/1595)« اهلدابة إىل بيوغ النهابة»، و(88/485)« تفسري الطربي»: بنِّر( 4)

 (. 9/5)« السعود
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ر كيمة موا ﴾ڇ﴿: رجع الكالم هنا ألهل النار؛ ولذا كرَّ ، وبالكظ أهن  قدَّ

 .(1)السمع لىل العقل، وهذا دلهل لىل قوة كجة السمع

ة لىل الناس، وه  كانوا بسمعون، : والسمع الوكي الذي أقام ب  الرسل احلُجَّ

 ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿: ن  م بكن سمعه  املستفهد، كام قال تعاىللك

فوا وقالوا، فهؤالء كان هل  آذان، ولكنها غري والهة، ومن [48: احلاقة] ەئ  ەئ﴿ :هنا تأسَّ

 .﴾وئ

ويف هذا أبًضا إشارة إىل أن العقل من ألِّ  النع ، وال خياطب بالدبانة أصاًل إال 

ة لىل العياد، وغري العاقل َمن هل  لقول؛ فإن العقل هو مناط التكيهف، و مناط احلُجَّ

غري مكيَّف، واإلسالم جاء لهخاطب العقول، وُيتج لىل الناس بدالالهتا وأككامها 

ا واالنتفاع هبا، والتيرصُّ والنِّر يف الساموات ة، وبأمره  بتحربكهالصحهح

، فهذا ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴿: واألرض، كام قال سيحان  يف أول السورة

ر وبعترببفهد، إال َمن كان ل برص، ولكن  ال  .  لقٌل بتدبَّ

وقد نفوا العقل لن أنفسه ، وربام كانوا بعقيون يف أمور الدنها، ويف املصالح 

د والتخطهط، ولكن  لقل حمدود،  م خيرتق ُكُجب املادبة، و م املادبة، واملكر والكه

رصوا لىل أن برشد أصحاهبا إىل أن بعميوا آلخرهت ، كام بعميون لدنهاه ، وأن ُي

 .ُيسنوا العمل الصالح الرباين، كام ُيسنون العمل الصالح املادي

 : ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی﴿ *

ي مع اإلنسان، ولهس بعد ، وهو من كامل العدل اإلهل«االلرتاف سهد األدلة»و

 .االلرتاف يشء، فيأي يشء ُبعذرون، وقد الرتفوا بذنيه  واستحقاقه  ليعذاب

                                                           

 (.41/88)« التفسري املِّهري»: بنِّر( 1)
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صاروا أصحاب ف ﴾ىئ ىئ﴿ ،(1)اهالًكا وبواًرا ودمارً ُبعًدا وَذهاًبا و: يأ ﴾ىئ﴿

 .السعري، وصارت هل  وه  هلا، ُبكووَن وُبْصَيوَن فهها

عري العصاة والكفار، الذبن أخفقوا يف االبتالء، وأساؤوا يف : ه  فأصحاب السَّ

 .﴾ڍ﴿العمل، فانتق  ا هل منه ؛ ألن  

عري  .هها ال خيرجونأهن  باقون خالدون ف: ومن معنى كوهنم أصحاب السَّ

وأما الذبن أكسنوا ونجحوا يف االبتالء، فأكسن ا هلُ إلهه ، وغفر هل ؛ ألن   *

ی ی ﴿: ؛ وهلذا ناسب أن بثنَِّي بذكر الصاحلني، فقال﴾ٿ ٹ﴿، فهو ﴾ڤ﴿

 :﴾ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبحب

، وا هل غهب  م بروه، وإنام قامت احلجج واليهنات (2)خيافون ا هل تعاىل بالغهب: أي

 .والسمعهة لىل وجوده وألوههت  ووجوب ليادت والعقيهة الكونهة 

يف خيواهت ، بعهًدا لن لهون الناس، فيهس فعيه  ذلك : ﴾حئ﴿ أو يكون معنى

، ﴾ڤ﴿ن م ﴾مئ ىئ﴿، فهؤالء (3)تِّاهًرا باخلوف، وال رباًء، وال جماميًة، وال نفاًقا

رْت : والَغْفر السَّ
هن  لهسوا من أصحاب ، فسرت ذنوهب  وأخفاها، و م بؤاخذه  هبا؛ أل(4)

دوا وقاربوا، وأخطؤوا باليهل لهتوبوا بالنهار، الضالل الكيري اليعهد،  أو بل ممن سدَّ

                                                           

البن قتهية « غربب القرآن»، و(6/41)« تفسري السمعاين»، و(88/485)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 (.42/848)« تفسري القرطيي»، و(1/845)« زاد املسري»، و(111ص)

 (.849ص)« التيهان يف تفسري غربب القرآن»، و(111ص)البن قتهية « غربب القرآن»: وبنِّر أبًضا

املحرر »و ،(48/1596)« اهلدابة إىل بيوغ النهابة»و، (88/486)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 (.41/885)« اليحر املحهط يف التفسري»، و(42/848)« تفسري القرطيي»، و(5/811)« الوجهز

 (.2/419)« تفسري ابن كثري»، و(5/811)« املحرر الوجهز»، و(6/51)« تفسري املاوردي»: بنِّر( 3)

غ »( 5/85)« لعربلسان ا»، و(8/482)« مشارق األنوار»، و(2/448)« هتذبب اليغة»: بنِّر( 4)

 .«ف ر
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وا ا بغفر أن وليموا باليهل، لهتوبوا بالنهار زلُّ الذنب وبأخذ بالذنب، وهل  أجر  هل  ربا

حسب، كيري، ولو اقترص لىل املغفرة، فقد ُبفه  منها حمو الذنوب والتسامح لنها ف

لَّ ذلك لىل أن هل  زبادة لىل جمرد العفو، إما مقابل كسناهت ، د ﴾يئ جب﴿: لكن ملا قال

 .(1)أو املقصود سهئاهت  التي تابوا منها، فأبدهلا ا هل هل  كسنات

شارة إىل لِّمة اإلبامن بالغهب الذي  م بروه، فناسب أن إ ﴾ی جئ حئ﴿: ويف قول  *

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ﴿ :بقول

 : ﴾ڀ

كان اإلنسان يف املأل أو منفرًدا، فا هل تعاىل مطَّيع ليه ، وإذا تكي   سواء: أي

ا أو جهًرا، فا هل بسمع  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿: العيُد ُسا

يف طرف  ريض ا هل لنها، وقد كانت لائشة [4: املجادلة] ﴾پ پ ڀ ڀ

، احلجرة، ال تدري ما تقول هذه املجاِدلة، ولكن سمعها ا هل من فوق سيع ساموات

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿: ، وقال سيحان (2)﴾ٱ ٻ ٻ﴿: فأنزل قول 

 .[424: آل لمران] ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ

: أتروَن أن ا هلَ بسمُع ما نقوُل؟ وقال اآلخرُ : ويف قصة الثالثة الذبن قال أكُده 

إن كان بسمُع إذا جهرنا، فهو : وقال اآلخرُ . بسمُع إن جهرنا، وال بسمُع إن أخفهنا

                                                           

، (6/864)، (8/559)ليواكدي « التفسري اليسهط»، و(4/181)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 (.4/856)« الدر املصون يف ليوم الكتاب املكنون»، و(8/188)« تفسري القرطيي»و

« سنن ابن ماج »، و(9/441)معيًقا « صحهح اليخاري»، و(81495)« مسند أمحد»كام يف ( 2)

لييههقي « ألسامء والصفاتا»، و(8/124)« املستدرك»، و(6/462)« سنن النسائي»، و(8168، 422)

لة احلمُد  هل الذي وسع سمُع  األصواَت، لقد جاءت املجادِ »: قالت ريض ا هل لنهامن كدبث لائشة ( 825)

ٱ ﴿: إىل النيي صىل ا هل ليه  وسي  وأنا يف ناكهة اليهت، تشكو زوَجها، وما أسمُع ما تقوُل، فأنزل ا هلُ

 .«املجادلة سورة»، وتقدم يف أول ﴾...ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ
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ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿: لز وجلفأنزل ا هلُ . بسمُع إذا أخفهنا

 . (1)آلبةا ﴾...ڤ ڦ ڦ

ک گ ﴿: أن الرسَّ واجلهَر لند ا هل سواء، كام قال: ومعنى اآلية

؛ ألن  سيحان  [41: الرلد] ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ

، فهو لا م بام يف قييك، كتى قيل أن تنطق ب ، بل هو لا م ب  ﴾پ پ ڀ﴿

 .(2)قيل أن بكون يف قييك

پ ے ﴿: ة التي يف خاطرك؛ وهلذا قالبعي  الوسوسوهو سيحان  

، كام (3)ليه  باحلاجة التي ما زالت يف الصدر  م بيح هبا صاكيها: يأ ﴾پ ڀ

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿: قال

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

، [1: طـ ] ﴾ں ڻ ڻ ڻ﴿: وقال. [1: املجادلة] ﴾ڄ ڄڃ

ِّ الذي ال بعي  ب  صاكي  ما  ا، وأخفى من الرسِّ ا، ولكن  سوف بكون ُسا  م بكن ُسا

 .(4)﴾ٱ ٻ﴿: ىل بعيم ، فمن هنا قالفا هل تعا

وهذه الرقابة اإلهلهة التي ال بفوهتا يشء، كريٌّ أن جتعل املؤمَن بستح ر رقابة 

زه إىل الطالة  م الغهوب يف كركات  وسكنات ، ولالنهت  وخيوت ؛ فإن ذلك ُيفِّ لالَّ

 .وبزجره لن املعصهة

                                                           

 .ريض ا هل لن من كدبث ابن مسعود ( 8115)، ومسي  (1246)أخرج  اليخاري ( 1)

 (.8/886)« أضواء اليهان»، و(9/6)« تفسري أيب السعود»: بنِّر( 2)

، (1/818) ليخطهب الرشبهني« الرساج املنري»، و(48/1591)« اهلدابة إىل بيوغ النهابة»: بنِّر( 3)

 (.41/916)« آنالتفسري القرآين ليقر»و

 .﴾کک ک ڑ ڑ ﴿: « سورة احلدبد»بنِّر ما تقدم يف ( 4)
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ية هذا السهاق أن بعض املرشكني كانوا بسخرون من املؤمنني، ن مناسوكان م

تعاىل بسمع كالمنا إذا جهرنا، وال بسمع إذا أُسرنا، فامهسوا، كتى  إن ا هل: وبقولون

ففضحه  تعاىل، وبنيَّ أن  بسمع هذا اهلمس، وبعيم ، وأنزل . ال بسمعك  إل  حممد

 .(1)فهه  قرآًنا ُبتىل

 : ﴾ٿڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿ *

أفال بعي  ا هل سيحان  : يأ ﴾ٺ ٺ﴿: كهف ال بعي  وهو اخلالق؟ فقول 

َّ وهو اخلالق وهو اليطهف؟   الرسِّ

َّ واخلطرة واليسان  بىل، فهو خالق اإلنسان والعقل والقيب والروح والرسِّ

 ﴾ٺ ٺ﴿: واألذن واحلركة واهلواء الذي بنتقل ب  الصوت وكل يشء؛ ولذا قال

د خميوًقاو  .[418: األنعام] ﴾ڀ ڀ ڀ﴿، فهو  م ُيدِّ

َأاَل بعيُ  ا هلُ َمن خيق؟ فكهف ال : ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ﴿ :املعنىوُيتمل 

بعي  اخلالق َمن خيق؟ هذا يشء خالف العقل؛ ألن  إذا كان هو اخلالق لإلنسان بكل 

تفاصهي  ودقت ، فمقتىض ذلك قدرت  ليه ، وأن بكون ليهاًم مطَّيًعا لىل كل يشء من  

 .(2)وفه 

 .(3)ن اليُّطف، وهو الشأن اخلفيم ﴾ٺ﴿، و﴾ٺ ٿ ٺ﴿

                                                           

 .ريض ا هل لن ، وما تقدم يف كدبث ابن مسعود (118ص)ليواكدي « أسياب النزول»: بنِّر( 1)

« تفسري القرطيي»، و(9/859)« تفسري الثعييي»، و(88/481)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 (.2/419)« تفسري ابن كثري»، و(42/841)

« التحربر والتنوبر»، و(216ص)« تفسري السعدي»، و(6/44)« تفسري السمعاين»: بنِّر( 3)

(89/84.) 
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الذي بعي  دقائق األشهاء وتفاصهيها ومعانهها ومفرداهتا، : يأ ﴾ٺ ٺ﴿

 .﴾ٺ ﴿وهذا من خصوص معنى 

الذي بعي  األشهاء : ﴾ىب﴿ صاكب اخلربة التامة، ومن خصوص معنى: ﴾ىب﴿و

املستقيل ، واخلربة يف اليرش هي التي تؤهيه  لتوقع (1)قيل وقولها وكدوثها

ى بعض دوائر اليحث  .«بهوت اخلربة»: وكسابات  واكتامالت ، وتسمَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿: وختام اآلبة هبذبن االسمني مناسب لقول 

َّ وبعي  اجلهَر، وبعي  الدقهق واجليهل، ﴾ٻپ ، فا هل لطهف بعي  الرسِّ

  ما والكيري والصغري، وبعي  كالم االثنني والثالثة واألربعة واخلمسة، وخيري بعي

 .سهقع من ُس أو لالنهة، ومن خاطرٍة أو كدبث نفس قيل أن تقع

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿ *

 : ﴾ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ

ت  سيحان  لىل لياده، فهي نعمة حتتاج إىل شكر، وهذا من نعمت  وفضي  وك جَّ

 .وآبة توجب اإلبامن

: اليقرة] ﴾ٻ پ پ پ پڀ﴿: واألرض هي حمل التكيهف باخلالفة

ڱ ڱ ﴿: مسيمه  وكافره ، كام قال تعاىل ن ه  اليرش؛، واملخاطيو[81

)﴾ٹ﴿، ووصفها هنا بوصف لجهب، وهو [41: الرمحن] ﴾ڱ ں
: ، كام تقول(2

ر، فاليعري املذلَّل بركي  الصغري والكيري، وربام رضب  أو : َبِعري مذلَّل، أي مسخَّ

                                                           

 (. 454، 415ص)ليمؤلِّف « مع ا هل»: بنِّر( 1)

، (1/845)« زاد املسري»، و(6/44)« تفسري السمعاين»، و(5/48)« تفسري ابن أيب زمنني»: بنِّر( 2)

 (.2/419)« تفسري ابن كثري»و

 (. 4/118)« لسان العرب»، و(41/452)« هتذبب اليغة»: أبًضا وبنِّر
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ص ليسفر والرتك ال، كتى استعجي  وهو مطرق، ولادة ما ُبطيق لىل اليعري املخصَّ

ل : هذا َذلول فالن، بعني: صار اساًم، ال وصًفا، فهقال بعريه، وأصي  مأخوذ من الذُّ

رة، ُيفر الناس فهها وبدفنون وبزرلون والتذلُّل، ف كذلك األرض جعيها ا هل مسخَّ

وبينون، وبتحركون ليهها وبمشون، فهي قابية لكل ما بصيح كهاة الناس، كام قال 

ڦڦ ڦ ڦ ڤ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴿: سيحان 

، ففي السهاق معنى [81 -85: املرسالت] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

نوامهس التسخري التي وضعها ا هل يف الكون التسخري، وبنطوي حتت هذه الكيمة كل 

 .خلدمة اإلنسان

وهذا إذن : ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ﴿

وإباكة بتضمن أمًرا رشلهاا أو مصيحهاا؛ أن بسري الناس يف مناكب األرض وفجاجها؛ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿: لح الدبن والدنها، كام قال ا هل تعاىلملصا

: املزمل] ﴾ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ

، فقد بنتقل األمر لالستحياب أو الوجوب، كام هو الشأن يف السفر، كهث جتري [81

 .(1)فه  األككام اخلمسة

الكتف، ولألرض مناكب، وهذه املناكب قد تكون هي اجليال، كام : واملَنْكِب

 .(2)؛ ألهنا مرتفعة يف األرض مثل املناكبريض ا هل لنهامياس ُنقل لن ابن ل

ية املعيَّدة ليسري،  جهاهتا وأطرافها : أن املقصود واألقربوقد تشمل الطرق املذلَّ

  .ونواكهها

                                                           

« مواهب اجليهل»، و(8/85)« الينابة رشح اهلدابة»، و(8/852)« احلاوي الكيري» :بنِّر( 1)

 (. 819 -1/812)« الرشح املمتع»، و(411 -8/489)

 (. 9/859)« تفسري الثعييي»، و(482 -88/481)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)
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وهو دلهل لىل أن األصل جواز السفر والتنقل يف األرض، وال بنتقل احلك  لن 

ناس أن ب ربوا يف األرض وبتنقيوا ذلك إال بدلهل صحهح رصبح، وأن من كقوق ال

 .بني أقطارها

مما خيرج  لك  من هذه األرض، أو بنزل  لك  : يأ ﴾ڤ ڦ ڦڦ﴿

من السامء، أو بكون مشرتًكا بهنهام، وهو دلهل لىل أن األصل يف املأكول واملرشوب 

 .احلل  واإلباكة، وال بنتقل احلك  لن  إال بدلهل

ت واليحوم، األرض من املزرولات والنياتاهنا بشمل ما أودل  ا هل يف  والرزق

ره، فجمهع ذلك من رزق ا هل وبشمل املركب الذي  .بصنع  اإلنسان وبسخِّ

وأطهب املأكول ما أخرج  ا هل لنا من األرض من الطهيات، فهو أهنأ وأبرأ وأمرأ 

، وإن انرصفت لن  أجهال تأثًرا  وأصح وأنفع لييدن، وإذا التاد املرء ليه  صار ألذ 

 .والوجيات الرسبعةالصنعة املغربة القائمة يف األطعمة اجلاهزة ب

هو وإن مشى وأكل ورشب، فعيه  أالَّ بنسى أن احلهاة إىل هنابة، ف ﴾ڦ ڄ﴿

 : (1)اليعث، كام قال األَْلَشى: والنَّرْش 

 لا  و م ُبنقْل إىل قابِرِ ***  لو َأْسنَدْت َمهْتًا إىل نحِرها

 با لجيًا ليمهت النارِش ***  اكتى بقوَل الناُس مما َرَأوْ 

، كام جاء يف أذكار االستهقاظ من (2)احلهاة بعد املوت: وه ﴾ۈ﴿املنشور، و: أي

 .(3)«احلمُد هلل الذي أحيانا بعدما أماتنا، وإليه النُّشورُ »: النوم

                                                           

 (.489ص)« دبوان األلشى»: ِّربن( 1)

« املحرر الوجهز»، و(4/888)« فسري املاورديت»، و(88/489)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 (.5/848)« فتح القدبر»، و(2/419)« تفسري ابن كثري»، و(48/8)« تفسري القرطيي»، و(5/814)

( 8144)، ومسي  ريض ا هل لنهاممن كدبث كذبفة وأيب ذر ( 6885، 6848)أخرج  اليخاري ( 3)

 .ريض ا هل لن من كدبث الرباء 
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 : ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ﴿ *

أن خيسف بك  أهيا الناس، هل أمنت  لذاب ا هل كني غفيت  لن ليادت ، ب: أي

؟ كام هو فعل الزالزل، فام هي إال ثواٍن (1)ترتج  : يأ ﴾چ چ ڇ﴿األرض 

م، وإذا باليحار تصطفق  معدودة، فإذا بناطحات السحاب تتساقط، وإذا باملياين تتهدَّ

الذي رضب بعض « تسونامي»وتضطرب، وقد ُيدث هلا طوفان لىل األرض، كام يف 

 .(2)بالد رشق آسها

ڎ ڎ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿ *

 : ﴾ڑ ڈڈ ژ ژ ڑ

اب، فاألرض لو سكنت، فا هل تعاىل قادر لىل أن بيعث وهذا نوع آخر من العق

ليهك  رًُيا قاصًفا، فههيكك  هبذه الربح التي ت رب وجوهك  باحلصياء واحلجارة، 

 .سواء كان هذا احلاصب من السامء أو من األرض نفسها

جلالل ليربِّ املدبِّر ِّه ، فه  إشارة املهابة وال ﴾ڄ ڃ ڃ﴿والتعيري بـ

، وفه  إملاح إىل (3)دبر، وفه  تأكهد العيو؛ ليو القهر وليو القدر وليو الذاتالق

ره  ملصالح احلهاة، وبسخره  لييطش والعقاب  جنوده تعاىل يف أكوان ، الذبن سخَّ

 .والتنكهل باملفسدبن

                                                           

 .، واملصادر السابقة(2/421)« تفسري ابن كثري»، و(6/55)« اورديتفسري امل»: بنِّر( 1)

، والذي خيَّف مئات (م8111)ومن ذلك ما كصل من املد اليحري يف إندونهسها، وذلك لام ( 2)

 .اآلالف بني قتهل وجربح

 (.8/411)« اجتامع اجلهو  اإلسالمهة»، و(25ص)« التدمربة»: بنِّر( 3)
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كني ترون هذه اآلبات العِّهمة كهف بكون نذبر : يأ ﴾ژ ژ ڑ﴿

رك  من ، وأمرك  بطالت ، وقاا هل تعاىل ی ی جئ حئ مئ ىئ ﴿: ل لك ، فقد أنذرك  ذلك وكذَّ

 .[14: الروم] ﴾يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت

ک ک ک ک گ گ گ ﴿ *

 : ﴾گ ڳ

بت أمٌ  رسَل ا هل  ، فكان َنكِري ا هل تعاىل لز وجلفقيل تكذبب العرب بالنيوة كذَّ

هتدبد هؤالء أن بصهيه  ما : عنىملواليهه  بتكذبيه  َنكِرًيا شدبًدا وأخًذا َوبِهاًل، 

 .(1)أصاب الذبن من قييه 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ﴿ *

 : ﴾ڻڻ ۀ ۀ ہ ہہ

فقد التادوا أن بمشوا لىل ! وما أكثر الذبن بغُفيون بسيب اإِلْلف والعادة

األرض، ناسني ذاهيني لن نعمة بسطها واستقرارها، وكذلك ما بشهدون  يف 

 .(2)ميكوت الساموات

ى الفعل بـ«أ م َبَرْوا الطري»: ل تعاىلو م بق ن  معنى﴾ۉ﴿، بل لدَّ : ، وكأن  ضمَّ

)﴾ھ﴿
3). 

                                                           

، (81/598)« تفسري الرازي»، و(1/846)« زاد املسري»، و(88/481)« الطربيتفسري »: بنِّر( 1)

 (.89/86)« التحربر والتنوبر»، و(2/421)« تفسري ابن كثري»و

 (.89/81)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 2)

، [425: األلراف]﴾ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴿: كام يف قول ( 3)

 [. 6 :ق]﴾ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴿: وقول 
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نِّر إىل كذا، : الرؤبة والنِّر فرق، وهو أن النِّر أمكُن يف القصد، فهقالوبني 

د وقصد الرؤبة، بخالف : أي ، فقد تقع قصًدا أو اتفاًقا دون إرادة، وهنا «رأى»تعمَّ

؛ ألن يف السهاق حتفهًزا إىل مشاهدة الطري، ومعرفة «ربنِّ»لوًضا لن « برى»استعمل 

إىل َتكرار كدوث النِّر منه  إلهها؛ ألهنا من ُسِّ اإلبداع واخليق فهها، وإشارة 

 .املشاهد املتاكة

؛ فإن (1)تصف بأجنحتها لند الطريان يف السامء: يأ ﴾ڱ ڱں﴿

عل ا هل تعاىل من الطري إنام بكون طريان  من خالل صف هذه األجنحة، بمقتىض ما ج

 .وقابيهت  لذلكواء تكوبن جسم ، ومن قدرت  لىل الطريان، ومن تسخري اهل

واألصل أهنن خالل الطريان صافَّات، ولكنهن أكهاًنا بقيضن؛ لهسالدها هذا 

لىل ُسلة الطريان واستمراره، والناس إذا رأوا شهئًا ألول مرة اندهشوا من ، فالذي 

د لىل رؤبة اليعري أو كان برى الفهل ألول مرة بندهش  خليق  وبتعجب من ، فإذا تعوَّ

كان طفاًل، فإن  ال بيفت نِّره، فالعادة حترم اإلنسان من كثرٍي من يف بهئت  منذ أن 

 .(2)االلتيار

گ گ گ ﴿لذي ا ﴾ں ڻ ڻ ڻڻ﴿

 ،[14: فاطر] ﴾ڳ ڳڳ

ساموات فيإرادت  ظيت هذه الطري صافَّات بأجنحتها يف السامء، كام بإرادت  أمسك ال

 .واألرض أن تزوال

                                                           

« زاد املسري»، و(88/481)« تفسري الطربي»، و(115ص)البن قتهية « غربب القرآن»: بنِّر( 1)

(1/846.) 

 (.89/81)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 2)



321 
 

؛ ألن من رمحت  وضع نوامهس اخليق اجلاربة، ﴾ڻڻ﴿واختار اس  

فوق  -ومن رمحت  الصرب لىل لياده، ولدم معاجيته ، وترصبف اآلبات هل ، وفه 

والشاُة إن »، (1)«الرامحوَن يرمحهم الرمحنُ »اإلملاح إىل الرمحة باملخيوقات، و -هذا

 .(2)«رمحتها رمحك اهللُ

امليرص، الذي ال بفوت  : واليصري معناه: ﴾ۀ ہ ہ ۀ﴿

 .(3)يشٌء، فهو برى كل يشء

هذا اإلنسان بصري : ليه  بام بصيح اليشء، كام تقول: ﴾ہ﴿ ومن معاين

 .(4)أن  صاكب معرفة هبا: هبذا العمل، أو بصري هبذه اآللة، أي

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ﴿ *

 : ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

؟ وهل جندك  من الشهاطني بنرصك  من دون ا هلهل لك  جند خاص : واملعنى

 . (5)واألوثان التي تعيدوهنا بنرصونك  من دون ا هل؟ وهو سؤال إنكار واستنكار

                                                           

، (4981)« رتمذيجامع ال»، و(1914)« سنن أيب داود»، و(6191)« مسند أمحد»كام يف ( 1)

: وبنِّر. ريض ا هل لنهام لمرو بن ا هل من كدبث ليد( 82)لييههقي « اآلداب»، و(1/459)« املستدرك»و

 (.985)« السيسية الصحهحة»

وباين»، و(818)« األدب املفرد»، و(81868، 45598)« مسند أمحد»كام يف ( 2) ، (918)« مسند الرُّ

. ريض ا هل لن من كدبث قرة بن إباس املزين ( 8/526)« ستدركامل»، و(19)ليطرباين « مكارم األخالق»و

 (.86)« السيسية الصحهحة»: وبنِّر

 (. 414ص)« مع ا هل»: بنِّر( 3)

 .«ب ص ر»( 41/492)« عروستاج ال»: بنِّر( 4)

، (42/842)« تفسري القرطيي»، و(1/846)« زاد املسري»، و(88/484)« تفسري الطربي»: بنِّر( 5)

 .هةواملصادر اآلت
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إذا خذلك  : وكأن املعنى هنا السورة أربع مرات، يف ﴾ڭڭ﴿وتكرر اس  

َمن بنرصك ؟ وإذا  م تسعك  رمحت  العِّهمة، فأي أرض ُتِقيُّك ، وأي ف ﴾ڭڭ﴿

 ِِّيُّك ؟سامء تُ 

ه  خمدولون، ال ُبفهقون من اخلدبعة إال لند املوت، ف ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿

 .أو لند قهام السالة

 : ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې ى﴿ *

ا هل برزقك  من السامء إذا أمسك ا هل تعاىل لنك  الرزق، فهل َث َّ أكٌد غري : أي

 .واألرض؟ كال

طر الذي تقوم ليه  كهاة األرض وفه  إشارة إىل أن ا هل تعاىل بنزل ليهه  امل

، وأهل مكة كانوا بعتمدون كثرًيا لىل اآلبار، [84: الزمر] ﴾جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب﴿: والنيات

: ولو أن السامء توقفت لن املطر جلفت هذه اآلبار؛ وهلذا قال يف آخر السورة

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿

 .﴾ڈ

وا وأمعنوا، : يأ ﴾ۉ ې ې ې ې﴿  : (1)ينفعاب اهلل عليهم أمرأرصُّ

باملال والولد واألهل واجلاه  ، وهو الكربباء يف نفوسه ، واالغرتارالعتو -1

 .واملنزلة يف الدنها

، وهو اإللراض، فه  ال ُييون أن بسمعوا تذكرًيا وال ولًدا وال ولهًدا النفور -2

وا ما ه  فه  من الضاللة، فه  مرصون ليه   .وال خرًيا، وال أن بغريِّ

 : ﴾ۈئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ﴿ *

                                                           

« تفسري ابن كثري»، و(81/591)« تفسري الرازي»، و(48/1618)« اهلدابة إىل بيوغ النهابة»: بنِّر( 1)

 .، واملصادر السابقة(5/841)« فتح القدبر»، و(2/424)
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هل اإلنسان الذي بميش قائاًم لىل قدمه ، معتدل اجلسد : واملعنىوهذا مثال، 

والرأس، لىل رصاط مستقه ، ال انحراف فه  وال الوجاج، أفضل، أم َمْن هو ُمكِبٌّ 

لىل وجه ، مطأطئ الرأس، كأنام بيحث لن معا م الطربق لىل األرض، وهو بميش يف 

ه ، بكاد بسقط لىل ا بعثر، فهو يف كل كني بنكبُّ لىل وجطربق غري واضح؛ وهلذ

 وجه ؛ ألن الطربق لهس معيًَّدا وال مستقهاًم؟

وهذا هو الفرق بني طربق املؤمنني وطربق الكافربن، وا هل تعاىل ب رب هل  هذا 

ل هل املضهِّع لطربق  الذي ال هيتدي أفضل وأهدى، أم َمن : املثل، وبدلوه  إىل التأمُّ

ا لىل رصاط مستقه ؟ بميش   سوبا

أن اإلكياب لىل الوج ، بعني اخلُرور ومواجهة : ، وهوى آخروُيتمل معن

 .األرض بالوج ؛ كحال املُْحَدْوَدب الذي ال بقدر لىل االلتدال

رضب املثال يف لا م املعنى، واملقارنة بني املؤمن السائر لىل الطربق : واملقصود

 .(1)هس لىل يشء، وا هل ألي املستقه  وَمن بتوه  ذلك، وهو ل

 :﴾ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی جئ حئ مئ ىئ﴿ *

 .أكهد ملعاين النع  واآلبات بستدلي الشكر وااللتيارت ﴾ڈ﴿

خيقك  يف بطون أمهاتك  خيًقا من بعد خيق؛ نطفة، ث  ليقة، ث  : يأ ﴾ېئ ېئ ىئ﴿

ا، ث  كهاًل، ث  شهًخا، ومنك  َمن برد إىل أرذل  مضغة، ث  طفاًل، ث  مراهًقا، ث  شابا

 .ون شهئًا، وال تقدرون لىل يشء، كتى كربت  واستغنهت العمر، وكنت  ال تعيم

وسائل املعرفة، وهي أدوات : يه ﴾ی ی یی﴿: هذه الثالثةو ﴾ىئ ىئ ی ی یی﴿

، وهبا [86: اإلُساء] ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ﴿: كسهة ميموسة قائمة، كام قال سيحان 

                                                           

« تفسري ابن كثري»، و(42/849)« تفسري القرطيي»، و(421 -2/419)« تفسري اليغوي»: بنِّر( 1)

(2/424 .) 
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مكام  -ولذا قال أهل النارهيتدي اإلنسان إىل احلق واإلبامن؛  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿ :-تقدَّ

 .﴾ۈئ ېئ

أن العادة أن اإلنسان بسمع شهئًا واكًدا سامع تهقظ : ﴾ی﴿ ومن أَسار إفراد

وفه ، وإذا تداخيت لنده األصوات تشوَّ  وفقد الرتكهز، بخالف العني، فهي ترى 

 .أشهاء كثرية ولدبدة يف وقت واكد وتستوليها

أكثر الناس من قية الشكر لىل النع  السابغة، ولو َقَضْوا  حلالهان ب ﴾جئ حئ مئ﴿

ْوا كقهقة الشكر، ولكن ا هل برىض لن العيد أن  كهاهت  كيها شكًرا  هل سيحان ، ما أدَّ

 .(1)بأكَل األَْكيَة فهحمده ليهها، أو برشَب الرشبَة فهحمده ليهها

 ُب الشكرُ يها جَيِ يف ِمثليلَّ ل   *** إِذا كان ُشكري نعمَة ا هل نعمةً 

 (2)وإِن طالت األباُم واتصَل الُعمرُ ***  فكهف بيوُغ الشكر إِالَّ بفضي 

 .[48: سيأ] ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ﴿: فالشاكرون من الناس قيهل

 .والشكر من هؤالء الشاكربن قيهل يف جنب النع  والعطابا

 :﴾يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت﴿ *

لك   ثر، فا هللِّه  متكا، وهذا دلهل لىل نرش (3)نرشك : يأ ﴾خب﴿ تعاىل وزَّ

ية معيَّدة ساكنة رها لك ، وجعيها مذلَّ  .ونرشك  يف األرض التي خيقها لك ، وسخَّ

                                                           

 .ريض ا هل لن من كدبث أنس ( 8181)« مسي  صحهح»كام يف ( 1)

« فضهية الشكر  هل»، و(95ص)ليمربد « الفاضل»، و(28)البن أيب الدنها « الشكر»: بنِّر( 2)

اق( 5/821)« ربهع األبرار»، و(15)ليخرائطي   . منسوًبا إىل حممود بن احلسن الورَّ

« تفسري ابن جزي»، و(42/881)« تفسري القرطيي»، و(1/61)« تفسري املاوردي»: بنِّر( 3)

(8/55.) 
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دة  -هذه اآلبة وما قييها -فمن جمموع اآلبتني بتحصل أن ا هل خيق األرض مزوَّ

ًدا بأدوات املعرفة واالكتشاف، وسيَّط   بكل مصالح العياد، وخيق اإلنسان مزوَّ

 .نًا يف األرض إىل بوم الوقت املعيوم، وهو احلرشًدا ممكَّ جعي  سهِّ و

ذكري بالغابة العِّمى التي ألجيها ُبسطت األرض، وُأسيغت النع ، ت ﴾يب جت﴿

فاخليق  م خُييقوا ليثًا، و م تذلَّل هل  األرض ألجل أن بعهشوا فهها فحسب، بل ذلك 

 .رشبعت  وإلامر األرض بإقامةلغابة لِّهمة، هي ليادة ا هل وطالت ، 

ره  أكد باآلخرة، وبقولون * أكثرت  ليهنا : ولكنَّ الكافربن ال بربدون أن بذكِّ

ولو كانوا : ﴾خت مت ىت يت جث مث ىث يث﴿بذكر املوت واليعث واجلزاء واحلساب، فمتى هذا؟ 

بؤمنون ب  ما سألوا هذا السؤال؛ ألن سؤاهل  لىل سيهل التعجهز واإلنكار، وإال فإن 

با رسوَل ا هل، متى : وهو بقول صىل ا هل ليه  وسي لنيي لرجل الذي جاء إىل اا

ما »: صىل ا هل ليه  وسي السالة؟ كان بسأل سؤال مستفه  مستعي ، فقال ل  النييُّ 

 .(1)«أنت مع َمن أحببَت »: فقال! كبَّ ا هل ورسول : قال. «أعددَت هلا؟

اجلواب؛ ألن  إذا  وال بعي  مولد القهامة إال ا هل، وال فائدة من السؤال، وال من

ٿ ﴿لند كصول ، ولند كصول   ُفرض رضب مولد، فين بت  التحقق من صدق  إال

، ولن [452: األنعام] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ

إىل مولد م روب، بشاهده إال َمن كان لىل قهد احلهاة آنذاك، فالناس لهسوا بحاجة 

 .بعد جهل، ورلهاًل بعد رلهلبل إىل إبامن واستعداد ولمل بقوم ب  اخليق جهاًل 

 : ﴾حج مج جح مح جخ حخ مخ جس حس خس﴿ *

                                                           

 .ريض ا هل لن من كدبث أنس ( 8689)، ومسي  (6414، 8622)أخرج  اليخاري ( 1)
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لهس إيلَّ حتدبد وقت السالة وال أمرها، فال أكد بعيمها إال ا هل، كتى النيي : أي

: األكزاب] ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿: بقول ل  رب  صىل ا هل ليه  وسي 

 ﴾يت جث مث ىث يث﴿لا م هبا، : يأ ﴾جت حت خت متىت﴿: ، وبقول[68

ال أدري متى السالة، فام أنا إال : هنا بقول صىل ا هل ليه  وسي نيي فال. [421: األلراف]

؛ إشارة إىل أن  قام «امليني»نذبر، مهمتي النِّذارة وإقامة احلجة ليهك  واليالغ، ولربَّ بـ

 .(1)بمسؤولهت  التي ُكيِّفها خري قهام، وهذه شهادة من ا هل ل  باليالغ والنِّذارة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ *

 :﴾ڀ ڀ ٺڀ 

رأوا هذا األمر الذي بنكرون  وبتساءلون متى : يأ ﴾ٱ ٻ ٻ﴿

 .(2)بكون، أمام لهوهن  ُمْزلًِفا قربيًا ِسهَئْت وجوهه 

ْلفة حئ مئ ىئ يئ جب ﴿: ، كام قال تعاىل(3)اليشء القربب: هي والزُّ

ُقربت : ، أي[48: التكوبر] ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ﴿: ، وقال[84: ق] ﴾حب

 .ألهيها؛ كتى بدخيوها

بكون املقصود ب  املوت، أو لذاب بوم بدر، أو وز أن جي ﴾ٻ﴿يف والضمري 

 .العذاب الذي بيحق الكافربن واملرشكني واملعاندبن

                                                           

 (.89/19)« ر والتنوبرالتحرب»: بنِّر( 1)

« تفسري الرازي»، و(2/421)« تفسري اليغوي»، و(88/485)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

(81/596.) 

« تاج العروس»، و(1/4811)« الصحاح»، و(115ص)تهية البن ق« غربب القرآن»: بنِّر( 3)

 .«ز ل ف»( 88/111)
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اآلخرة واليعث، وأهن  إذا كدث هذا احلدث وَرَأْوه ُزْلفة : أو يكون املقصود

 .(1)رُضبت بالسوء: ِسهئْْت وجوهه ، أي

املضمرات من املشالر وذكر الوج ؛ ألن  هو الذي تِّهر لىل قسامت  

 .واالنفعاالت واملخاوف

وبهان أن العربة يف صدق األمر بذات  .. وهذا رد لىل سؤاهل  لن الولد ومتى هو

كتى لو فرض قهام اجلواب .. وكتمهة حتقهق ، أما متى، فهو سؤال غري ذي معنى

َء وجه ، و م بعد أمام  فرصة ليعمل ك إذا رأى األمر يِسَ  .ليه ؛ ألن املشكِّ

پ ﴿: شِعًرا باالستيطاء وتأخر املولد؛ ولذا قالم ﴾ائ﴿وقد بكون سؤال 

هذا اليشء الذي كنت  ب  : قالت املالئكة هل : يأ ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

 ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿: ، كام يف قول ا هل(2)تطييون  وتستعجيون : يأ ﴾ڀ﴿

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ﴿: ، وكام ككى ا هل لنه [4: املعارج]

 .[88: األنفال] ﴾ى ائ

كون: ﴾ڀ﴿ يكون معنى وأ بون وتشكِّ  .(3)تكذِّ

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿ *

 :﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

                                                           

« تفسري القرطيي»، و(1/884)يواكدي ل« التفسري الوسهط»، و(6/51)« تفسري املاوردي»: بنِّر( 1)

 . ، واملصادر اآلتهة(5/845)« فتح القدبر»، و(42/881)

« تفسري اليغوي»، و(88/68)ليواكدي « التفسري اليسهط»، و(88/481)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 -81/596)« تفسري الرازي»، و(1/166)« زاد املسري»، و(528 -1/528)« الكشاف»، و(2/421)

 . واملصادر السابقة واآلتهة ،(591

« تفسري املاوردي»، و(5/814)ليزجاج « معاين القرآن»، و(1/891)« تفسري مقاتل»: بنِّر( 3)

 . ، واملصادر السابقة(6/51)
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صىل ا هل طاب لينيي خ ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿

: يأ ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿: ؛ لهسأل هؤالء القومليه  وسي 

نحن ف ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿من املؤمنني 

ماذا نربد؟ وما : ناتوكينا، وال تشغيوا أنفسك  بَليهده، وهو ربنا، آمنا ب ، وليه  

ومقاصدنا؟ وما مصرينا؟ لكن أنت  َمن جُيريك  من هذا العذاب األله ؟ فاخلري نوابانا 

روا بأنفسك  ومآلك   .لك  أن تفكِّ

إن نزل لذاب سوف بصهيك  كام بصهينا، وإن كانت : ألهن  كانوا بقولون

 .جلنات واألهنار والنعه اآلخرة، فسهكون لنا ما لهس لك  من ا

، ونحن َليهده، وسواء أهيكنا كام تتمنَّون سيحان  وتعاىلأمُرنا إىل ا هل : يرتقدوال

ون، وتتولدون، أو رمحنا، كام نأمل ونرجو، فَمن جيريك  أنت  من العذاب  لَّ وتدَّ

 ؟ (1)األله 

وهذا الردُّ بكشف أن ألداء احلق يف كل زمان ومكان بنرصفون لن املوضوع إىل 

ل وأتياله ، ناقشة احلجج واليهنات إىل مهامجة الرسالشخص، وُبعِرضون لن م

 .والتشكهك يف تطابق أقواهل  وألامهل ، أو يف ُكسن نواباه ، أو مصريه  ولاقيته 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴿ *

 : ﴾چ

فنحن آمنا بربنا وتوكينا ليه ، وظننا ب  ظناا كسنًا أن  لن هُييكنا، ونأمل أن برمحنا 

 ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿: وهو أرك  الرامحنيبفضي  ورمحت ، 

فَمن »: باخلطاب، فهقول ، لكن أنت  لهس لك  ذلك، و م بواجهه [21: املائدة]

                                                           

 -89/54)« التحربر والتنوبر»، و(81/591)« تفسري الرازي»، و(1/528)« الكشاف»: بنِّر( 1)

 .، واملصادر السابقة(58
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؟ من باب لدم القطع ليهه  بسوء املصري، وفتح باب الرجوع، وكتى ال «جيريك 

 تتحول الدلوة إىل كيية رصاع، لهس فه  روح الدلوة واهلدابة، فأنت  أهيا املخاَطيون

 .بمكن أن تؤمنوا وتكونوا مع الناجني الفائزبن

حتقهقه  ليعيادة وليعمل والتوكل، وأن  ومجع ا هل بني اإلبامن والتوكل؛ إشارة إىل

التوكل لهس قعوًدا وال نكوًصا وال نكواًل، وإنام هو العمل، واإلبامن من التوكل، 

: صىل ا هل ليه  وسي  والدلاء من التوكل، ولمل الدنها من التوكل، وقد قال النييُّ 

له، لرزقتم كام يرزُق ال» لوَن عىل اهلل حقَّ توكُّ ا، وتروُح لو أنَّكم تتوكَّ طرَي، تغُدو ِِخاص 

 .(1)«بِطان ا

يت لىل ا هل، لكنها  م تقعد يف ألشاشها، وإنام غدت وراكت،  فهذه الطري توكَّ

اق سيحان  الذي برزق احلهاَت يف  ُجُحورها، واليرش وبحثت لن الرزق، فرزقها الرزَّ

. (2)«تي يف ُبُكوِرَهااللَّهمَّ بارك ألم»: صىل ا هل ليه  وسي يف بكورها، كام قال النييُّ 

ر أول الصياح، بأن تستقيل احلهاة بالعمل واإلنجاز، ولهس بالقعود، : أي العمل امليكِّ

 .فاإلسالم دبن بأمر بالعمل، وجيعل بذل كل األسياب من التوكل

وار العقائدي بغييه  اهلوى والعصيهة، ملا ألفوه من لناس يف احلوألن غالب ا

جيعيه  يف مواجهة مع أنفسه  بدل املواجهة مع الدالني، دبانة ومعتقد، ناسب أن 

                                                           

، (8811)، والرتمذي (41)، وليد بن محهد (818، 811، 815)، وأمحد (54)هاليس أخرج  الط( 1)

، (181)، وابن كيان (811)عىل ، وأبو ب(4)« التوكل لىل ا هل»، وابن أيب الدنها يف (1461)وابن ماج  

السيسية »: وبنِّر. ريض ا هل لن من كدبث لمر ( 882( )4/881)، والضهاء (1/842)واحلاك  

 (.841)« الصحهحة

أخرج  الطهاليس، وأمحد، وأبو داود، والرتمذي، وابن ماج ، وابن كيان، واليههقي، وغريه  من ( 2)

ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿: «سورة الضحى»جي  يف ، وسهأيت خترريض ا هل لن كدبث صخر الغامدي 

 .﴾ہڃ 
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وترك األمر ليمستقيل املولود؛ لهعيموا ه  بأنفسه  َمن هو الصادق والكاذب، ومن 

 .﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴿ :هو الناجي واهلالك، فقال

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿ *

 : ﴾ڎ ڈ

السامء، فَمن الذي بأتهك  إذا جفت آبارك ، و م ُبنزل ا هل تعاىل املطر من : أي

 باملاء املَِعني؟

 .(1)العذب الذي ُبرى بالعهون: واملَِعني

واألصل أن هذا املاء من السامء، فإذا قحط املطر، وأجدبت األرض؛ جفَّت 

، صىل ا هل ليه  وسي ا دلا ليهه  النييُّ الهنابهع، وقد كدث يشء من هذا لقربش مل

 .(2)فأصابته  سيع سنوات ِلجاف ِشداد من القحط واجلوع وقية املاء

تأيت ب  الفؤوس »: فقال ذكر الزخمرشي لن رجل سامه أن  ُقرئت ليه  هذه اآلبة،

بِّن أن بذل األسياب كاٍف يف حتقهق املطيوب، فيام أصيح وجد أن  قد . «واملعاول

 .(3)لهن ، فعمي، وهذا من مكر ا هل تعاىل باملستهزئني ذهب ماء

 : وختام السورة يناسب ما سبق من وجوه

 .التسخري املشهود يف الكون لإلنسان، وأن ا هل لو شاء ملنع  وكرم  من  -1

                                                           

« الوجهزاملحرر »، و(9/868)« تفسري الثعييي»، و(88/482)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 (.49/861)« اليياب يف ليوم الكتاب»، و(42/888)« تفسري القرطيي»، و(5/881)

« لسان العرب»، و«باب العني والنون»( 8/488)« هتذبب اليغة»، و(8/855)« العني»: وبنِّر أبًضا 

(48/141 .) 

 (.8192)« صحهح مسي »، و(8988)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 2)

 (.1/528)« الكشاف»: بنِّر( 3)
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أن الدنها واآلخرة من ا هل وإله ، فيهده املصيحة واهلدابة وال رُّ والنفع، وهو  -2

ب، فاليدوه واشكروا ل  الذي إن شاء رك  وإن  .شاء لذَّ

اجلمع بني التوكل وفعل السيب، فاملاء الغائر ُيتاج إىل كفر ومعاجلة؛ كتى  -3

 :(1)كام قهلبنيثق وُبرى، ولكن ذلك ال بكفي كتى بوافق لوًنا من ا هل، 

 فأول ما جيني ليه  اجتهاده ***  إذا  م بكن لون من ا هل ليفتى

 .وا هل ألي 

   
 

                                                           

صهد »، و(4/588)« حمارضات األدباء»، و(4/411)ليتنوخي « الفرج بعد الشدة»: بنِّر( 1)

 . ريض ا هل لن منسوًبا إىل ليل ( 4/91)« األفكار
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*  

، وهو الذي يف معِّ  كتب «﴾ڈژ ژ﴿سورة »: اسمها املشهور

 .(1)احلدبث والتفسري

 . (2)، باحلرف األول منها«﴾ڈژ﴿سورة »: وأكهاًنا خُتترص، فهقال

سورة »، و«﴾ٱٻ﴿سورة »وهي إكدى ثالث سور تيدأ بحرف واكد، مع 

 .«﴾ٱٻ﴿

هت يف بعض املصاكف ، «سورة العيق»، إال أن  بيتيس مع «مسورة القل»: وُسمِّ

ژ ژ ڑ ﴿: ؛ لذكر القي  فهها«سورة القي »: التي بسمهها اليعض

)﴾ڑ
3). 

 .(4)اثنتان ومخسون آبة باالتفاق  *

 . (1)بإمجاع املفرسبن، ككاه ابن لطهة  *

                                                           

 «املستدرك»و ،(6/459) «اليخاري صحهح»و ،(8/889) «الرزاق تفسري ليد»: بنِّر( 1)

 (.42/888) «القرطيي تفسري»و ،(41/481) «املاتربدي تفسري»و ،(8/192)

ليزجاج « معاين القرآن»، و(8/861)« جماز القرآن»، و(5/181)« جامع الرتمذي»: بنِّر( 2)

(5/818.) 

أككام »، و(814ص)ليمقري « اسخ واملنسوخالن»، و(5/468)لينحاس « إلراب القرآن»: بنِّر( 3)

 .«سورة العيق»، وما سهأيت يف أول (1/166)« زاد املسري»، و(8/818)البن العريب « القرآن

 (.858ص)« اليهان يف لدِّ آي القرآن»: بنِّر( 4)
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دينٌّ أن أوهلا مكيٌّ وآخرها م: ، ومجالةريض ا هل لنهاموُنقل لن ابن لياس 
(2). 

واجلمهور لىل أهنا مكهة، وهو املناسب لسهاقها وموضولاهتا، وقد نزلت يف أول 

بقهنًا، وربام  [4: العيق] ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴿: اليعثة، ونزل قييها

ر» ل»و« املدثِّ  . (3)، فهي الرابعة أو الثالثة يف ترتهب النزول«املزمِّ

ر السورة، فحاول أن تستح ر ال فرتة التي نزلت فهها، فإن   م وإذا أردت أن تتدبَّ

صىل ا هل يف ذلك الوقت إال اليشء الهسري، وكانت دلوة النيي بكن نزل من القرآن 

أ ليه   ليه  وسي  يف أوهلا ُلرضة ليهمز واليَّمز واألقاوبل من كل جانب، بتجرَّ

صنادبد الكفر؛ كالولهد بن املغرية، والن ر بن احلارث بن َكَيَدَة، واألَْخنس بن 

بق، وأيب َجْهل؛ لريموه بأبشع األلقاب واألوصاف، فهنزل القرآن مدافًعا لن  رَشِ

ميك الدفاع لن  أكٌد من الناس، وقد وضعوا ، بوم  م بكن بصىل ا هل ليه  وسي النيي 

َساَل اجلَزورِ 
صىل ا هل ، ورضبوا أصحاب ، بل رضبوه هو (5)لىل ظهره وهو بصيلِّ  (4)

                                                                                                                                                    

 (.5/815)« املحرر الوجهز»: بنِّر( 1)

« اليياب يف ليوم الكتاب»، و(42/888)« تفسري القرطيي»، و(6/59)« تفسري املاوردي»: بنِّر( 2)

(49/864.) 

 (.58ص)لقتادة « الناسخ واملنسوخ»: بنِّر( 3)

اَل ( 4) : بنِّر. املشهمة: اليفافة التي بكون فهها الولد يف بطن الناقة وسائر احلهوان، وهي من اآلدمهة: السَّ

 (.48/454)لينووي « رشح صحهح مسي »

ريض ا هل من كدبث ابن مسعود ( 4191)« هح مسي صح»، و(811)« صحهح اليخاري»كام يف ( 5)

يه  وسي  بصيلِّ لند اليهت، وأبو جهل وأصحاٌب ل  جيوٌس، وقد بهنام رسوُل ا هل صىل ا هل ل»: قال لن 

أبك  بقوُم إىل َساَل َجزور بني فالن، فهأخذه فهضع  يف كتفي حممد إذا : ُنحرت َجزوٌر باألمس، فقال أبو جهل

: قال. َقى القوم فأخذه، فيام سجَد النييُّ صىل ا هل ليه  وسي  وضع  بني كتفه سجد؟ فانيعَث َأْش 

ضحكوا، وجعَل بعُضه  بمهُل لىل بعض، وأنا قائٌ  أنُِّر، لو كانت يل َمنَعٌة طركُت  لن ظهر رسول ا هل فاست

إنساٌن فأخرَب فاطمَة،  صىل ا هل ليه  وسي ، والنييُّ صىل ا هل ليه  وسي  ساجٌد ما برفُع رأَس ، كتى انطيَق 

 .«...ه فطركت  لن ، ث  أقييْت ليهه  تشتِمُ  -وهي ُجَوْبربةٌ  -فجاءت
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چ چ چ ﴿: لهدافع لن ، وهو بقول  ا هل لن يضر، فجاء أبو بكر ليه  وسي 

: غافر] ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ

82](
1). 

بالوكي إىل النيي املَْكيوم بام بقذفون  ب  من أقيح  ليه  السالموبنزل جرببل 

األلقاب والصفات؛ لهواسه  هبذه الكيامت اإلهلهة النورانهة وبثيِّت جنان ، وما أشي  

إلطياق اإللالمي لىل كيمة سواء يف احلمالت التشوهيهة فالتوايص وا! اليهية بالياركة

ملوقف النيوي، وتالوة الذكر التي بتعرض هلا املصيحون، إنام تواج  باستحضار ا

چ چ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴿: احلكه  املالئ  هلا بإبامن وثقة

 .[92 -91: احلجر] ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ

 :﴾ڈژ ژ ڑ ڑ ک﴿ *

: ، وإنام ُكتيت«نون»: رف من كروف اهلجاء، وتنطقك ﴾ڈ﴿

؛ ألن القرآن لهس كتاًبا فقط، وإنام هو كتاب وقرآن، كتاب ﴾ڈژ﴿

 .بد أن بتواطأ فه  السمع واليرص ليمقروء، فالليمكتوب وقرآن 

 : (2)شارة إىل عدة معانإ ﴾ڈ﴿: ويف قوله

إلجاز القرآن، فهذا احلرف من صدر السورة من جنس ما تنطقون ب  أهيا  -1

ى ا هلُ ب  أئمة الفصاكة واليالغة واليهان، العرب، وهذا من اإل لجاز اليُّغوي الذي حتدَّ

 .فُيهتوا

                                                           

 . ريض ا هل لنهام لمرو بن ا هل من كدبث ليد( 8256)« صحهح اليخاري»كام يف ( 1)

 «التسرتي تفسري»و ،(8/889) «الرزاق تفسري ليد»، و(662ص)« تفسري جماهد»: بنِّر( 2)

« لجاز اليهاين ليقرآناإل»و ،(1/842) «املسري زاد»و ،(8/492) «املاوردي تفسري»و ،(411ص)

 . ، واملصادر اآلتهة(4/889)« املوسولة القرآنهة املتخصصة»، و(468ص)



335 
 

نه  من  -2 فه  إشارة إىل أمههة اليغة، وأن من نعمة ا هل تعاىل لىل العياد أن مكَّ

بوم خيق ، أن  ليه  السالمقراءة وكتابة، وجعيها خصهصة آلدم  اليغة، وأقدره  ليهها

ڃ ڃ ڃ ﴿: ت اليُّغوبة العِّهمة؛ وهلذا قال سيحان زوده باملََيَكات واملهارا

؛ ولذا تسمى اليهائ  [1 -4: الرمحن] ﴾ڇ ڇ ڇ ے ۓچ چ

باليغة، وما برتتب بالعجاموات؛ ألهنا ال تنطق وال تفصح، أما اإلنسان فا هل تعاىل مهَّزه 

 .ليهها من الفه  والتفاه  واحلوار والذوق واملعرفة والعقل واإلدراك

إن املقصود :   والتعيه ؛ وهلذا قال بعضه إىل التعي فه  حتفهز -3

 . الدواة: ﴾ڈژ﴿بـ

، ﴾ڈ﴿وسواء أصح هذا القول أم  م بصح، إال أن بدابة السورة بـ

 :ومثيها

 .القراءة، فهها حتفهز إىل ﴾ٱ﴿، و﴾ٱ﴿

هَّة، ال تقرأ وال تكتب وال حتسب،  صىل ا هل ليه  وسي وقد ُبعث النييُّ  يف أمة أمِّ

أول ما جاء ان لند أهل الكتاب من الههود والنصارى، فجاء القرآن يف والعي  ك

: ، وثالث ما جاء[4: العيق] ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴿: لهقول

نة ﴾ڈژ ژ ڑ ڑ ک﴿ ، فيدابة الوكي متضمِّ

َ الناس لىل  ليتأكهد لىل أمههة القراءة والكتابة والقي  والعي ، فام جاء اإلسالم لرييبِّ

دة، لكن جاء لهجعل املعرفة من أه  التقيهد، وال لىل اهلوى،  وال لىل العاطفة املجرَّ

 .(1)األسس يف احلضارة

                                                           

 .«سورة العيق»بنِّر ما سهأيت يف ( 1)
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لقد كان من اليداهة أن ُيارب اإلسالم التقيهد؛ ألن  لدوه، ولن بؤمن بالتوكهد 

ر من سطوة العادات والتقالهد وموروثات اآلباء واألجداد ڀ ﴿: والرسالة إال َمن حترَّ

 .[411: املائدة] ﴾ٺ ٺ ٺٺ

سالم دبن العي ، ال بعادب ، وال خيشى لىل كصون  من ، وال بتوجس من إلفا

والتفكري، فيهس يف اإلسالم أُسار وال مشكالت، بل هو دبن واضح وضوح العقل 

ز اإلبامن،  الشمس يف رابعة النهار، والعي  واملعرفة والعقل والفه  كيها أدوات تعزِّ

 .إذا استخدمت بالطربقة الصحهحة

احلوت الذي خيق  ا هل، : وه ﴾ڈ﴿أن  بن بذكرونوبعض املفرس

 . (1)َثْور: وجعل األرض ليه ، فهزلمون أن األرض لىل ظهر كوت، وبعضه  بقول

إن الثَّْور إذا تعب نقل األرض من قرن  األول إىل : ومن الطربف أهن  بقولون

 . (2)قرن  الثاين، فهحدث بسيب ذلك الزلزلة

يها، استئناًسا أو ككابة دة بعض املفرسبن بنقوهذه أخيار إُسائهيهة، جرت لا

 . جمردة، من باب ذكر مجهع ما قهل يف اآلبة

ولكن الناس بحاجة إىل هتذبب كتب التفاسري وتنقهتها من هذه اخلرافات، وأالَّ 

س، فال  تساق األقوال والروابات املضحكة يف معاين كالم ا هل؛ ألن كالم ا هل مقدَّ

خربة يِهل املحاالت واخلرُبنسب إله  ما هو من قَ  افات، وما هو مدلاة ليسُّ

 .واالستهزاء

                                                           

، (6/882)« تفسري الثعييي»، و(88/411)« تفسري الطربي»، و(1/118)« تفسري مقاتل»: بنِّر( 1)

، (42/888)« تفسري القرطيي»، و(2/426)« ويتفسري اليغ»، و(1/1648)« اهلدابة إىل بيوغ النهابة»و

، (41/681)« الدر املنثور»، و(4/418)« تفسري ابن رجب»، و(426 -2/425)« تفسري ابن كثري»و

 (.5/842)« فتح القدبر»و

 (.482ص)« املنار املنهف»: بنِّر( 2)
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بعرفون أن األرض لهست لىل قرن ثور أو  -كتى قيل اليعثة -والعقالء كيه 

ک گ ﴿: ظهر كوت، وإنام هي يف الفضاء معيقة، وهذا لفظ القرآن

گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ي قدرة ، فيهس ثمة َثْور وال كوت، وإنام ه[14: فاطر] ﴾ڱ ں ں ڻڻ

التي متسك الطري يف السامء، ومتسك النج  والشمس والقمر واألرض واألفالك ا هل 

كيها، واألرض لهست أكرب هذه األفالك، وإنام هي ِجْرم صغري بالقهاس إىل الشمس 

 .وغريها من األفالك

ُبقس  سيحان  بالقي ؛ إشادة ب ، وتذكرًيا بأمههت ، وقد : ﴾ژ ڑ ڑ﴿

أوُل »: كتب ا هلُ تعاىل ب  مقادبر اخلالئق، كام يف احلدبثي  الذي بكون املقصود هنا الق

فكتَب ما يكوُن، . القدر: وما أكتب؟ قال: قال. اْكتُب: ما خلَق اهللُ القلَم، ثم قال له

 . (1)«وما هو كائٌن إىل أن تقوم الساعة

ا هل ولهس القي  هو أول املخيوقات، لكن أول َخْيق  ل ، ويف هذا إشارة إىل لي  

 ژ ژ ڑ ڑ﴿: تعاىل، أو هو القي  الذي بعرف  الناس، كام قال سيحان 

)[5 -1: العيق] ﴾ک ک ک ک گ گ
2). 

والقي  أثره كيري يف بناء احلضارات ورقهها، ولو نِّرَت إىل آثار العي  والكتابة 

والكتب، لوجدهتا لِّهمة، واألم  التي كانت تستهدف إسقاط غريها كانت 

                                                           

، 8455)، والرتمذي (1111)، وأبو داود (88111، 88115)أمحد ، و(512)أخرج  الطهاليس ( 1)

، 2/811)، والضهاء (486ص)« االلتقاد»، واليههقي يف (418)« السنة»، وابن أيب لاص  يف (8849

، 488)« السيسية الصحهحة»: ، وبنِّرريض ا هل لن من كدبث ليادة بن الصامت ( 186، 886( )851

8486.) 

سورة »هأيت يف ، وما س(5/42)« تفسري ابن أيب زمنني»، و(88/415)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 .«العيق
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دوها باإلتالفتستهدف ثقافتها، كام  فعل التتار بكتب املسيمني يف بغداد كني تعمَّ
(1) ،

والنعمة لهست بخيق القي ، أو صنالت  فحسب، بل بإهلام اإلنسان أن بكتب، وأن 

القي  بمراكل تطور، ابتداًء بالكتابة، ث  بقرأ، وأن بيحث، وأن بتطور، وقد مر 

سيمون يف استخدامها واإلفادة منها الوسائل احلدبثة من الطيالة وغريها، وملا تردد امل

ت لإلنسان جمااًل واسًعا ختيفوا، ث  جاءت التقنهات احلدبثة اإللكرتونهة التي فتح

 .جلمع املعرفة وتوظهفها وتنِّهمها واالستفادة منها

ڈژ ژ ﴿: هس إال ومضًة من مدلول قول  سيحان وهذا كي  ل

اليوح املحفوظ، كام  ، سواء كان الذي بسطرون  ما بكتيون  يف سطور﴾ڑ ڑ

، أو ما [8 -4: الطور] ﴾ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ں ں﴿: قال سيحان 

سة والوكي اإلهلي، كام كان  بكتي  األنيهاء مما بميون  لىل أتياله  من الكتب املقدَّ

ُكتَّاٌب ليوكي، بميل ليهه  فهكتيون، أو كان َقَساًم بكل ما  صىل ا هل ليه  وسي لينيي 

 . لكتابة والتدوبنُبكتب؛ إشادة بأمههة ا

إضافة إىل نوادر املؤلفات وها هي اليرشبة تتوارث الكتب الساموبة ورشوكها، 

اليرشبة التي بقهت بجودهتا وجتدبدها وإبدالها، وُيسن هنا استذكار القوائ  

 .املخصصة ألكثر الكتب طيالة لرب التاربخ اإلنساين

و أهل األرض األقدمون أو فهو َقَسٌ  بكل ما ُبكتب، سواء كتي  أهل السامء، أ

 .طل، يف كق  أو بااملتأخرون، يف خري أو رش  

 : ﴾ک ک ک گ گ گ﴿ *

وهنا تناسب رائع، فهقس  ا هلُ تعاىل بالعي  واملعرفة والقي  واليغة واملعاين 

هات، التي ال تستند إىل برهان، وال  َّ له  املرشكون من الرتُّ احلكهمة لىل ضالل ما بدَّ

                                                           

 (.1/54)« النجوم الزاهرة»، و(8/668)« تاربخ ابن خيدون»: بنِّر( 1)
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ي لقل النيي إىل لي ، وال إ  صىل ا هل ليه  وسي ىل هدى، وال إىل كتاب منري، وبزكِّ

 .وليم 

، وقالوا : للَقَسم واألمر املقتِض  أن املرشكني ملا كفروا بالدلوة، طاروا كل ُمَطريَّ

 .كل ما خيطر لىل بال، مما ال تقيي  العقول وال األذواق وال األخالق

 -هبذه الفربة اليذبئة، فقالوا   وسي صىل ا هل ليهومن ذلك أهن  وصموا حممًدا 

 ، وأن هذا الذي بقول  حممد هذبان﴾ہ ہ ہ﴿: -كام سهأيت

متيه  ليه  اجلن، قصًدا إىل رصف الناس لن  ولن دبن ، كتى إن بعضه  وضع القطن 

؛ لكثرة ما سمع صىل ا هل ليه  وسي يف أذنه ؛ خشهة أن بسمع شهئًا من كالم النيي 

 .(1)لن 

بام أنع  ا هل ب  ليهك، فهي مثل : يأ ﴾ک ک ک گ﴿

وأنت متييِّس بام أنع  ب  ليهك من العي  : ، أي[92: احلجر] ﴾چ چ چ﴿: قول 

أفضل اليرشبة كيها  صىل ا هل ليه  وسي ، فهو (2)واملعرفة والوكي والرسالة والفضل

ي  ا هل تعاىل لىل مجهع ولد  بإمجاع العقالء واملنصفني من املؤمنني وغريه ، وقد فضَّ

 .(4)، وهو أول َمن بدخل اجلنة(3)آدم

                                                           

« معرفة الصحابة»، و(881 -1/888)« طيقات ابن سعد»، و(4/828)« سرية ابن هشام»: بنِّر( 1)

سري »، و(8/11)« أسد الغابة»، و(48 -85/44)« تاربخ دمشق»، و(4568 -8/4564)أليب نعه  

ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿: «سورة الذاربات»، وما تقدم يف (4/815)« لنيالءألالم ا

 .﴾ہ ھ ھ ھ﴿ :«سورة التكوبر»سهأيت يف ﴾، وما ڀ ڀ ڀ ٺ

 (.2/421)« تفسري اليغوي»: بنِّر( 2)

قال رسوُل ا هل صىل ا هل  :قال ريض ا هل لن من كدبث أيب هربرة ( 8812)« صحهح مسي »كام يف ( 3)

 . «أنا سيُِّد ولد آدَم يوَم القيامة»: ليه  وسي 

. ريض ا هل لن من كدبث أنس ( 491، 496)« صحهح مسي »، و(48169)« مسند أمحد»كام يف ( 4)

 .﴾ېڃ ڃ ڃ ﴿ :«سورة ليس»، وما سهأيت يف (4511)« السيسية الصحهحة»: وبنِّر
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إن هذه الرسالة التي : فكأن املعنىوه  إنام وصفوه باجلنون بعد الوكي، 

ل ا هل هبا ليهكاختصك ا هل تعاىل هبا ومهَّزك لست فهها بمجنون، وإنام هي   .نعمة تفضَّ

ليه  صىل ا هل وكان هؤالء القوم بستكربون أن بعرتفوا بأن  ُبوكى إىل النيي 

ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿: إن الذي بأته  الشهطان، فقال سيحان : ، فهقولونوسي 

 -841: الشعراء] ﴾ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

848]. 

ولهس املقصود هنا جمرد نفي اجلنون، بل نفي كل ما ال بيهق بمقام  الرشبف، 

يف مجهع  صىل ا هل ليه  وسي والدفاع لن كامل لقي  وليم  وصدق  ومنزلت  

 . ، وكفى بذلك فخًرااملقامات

ل؛ ألن األمر ال بتعيق بمنزلة إنسان لادي، بل  والرد والنفي هنا جاء بوكي منزَّ

ل   هو متعيِّق بصمه  الرسالة واإلبامن والتوكهد، مثيام نفى ا هل لن ذات  العيهة ما تقوَّ

نت هل  الشها لاء الصاكية ل  والولد والتعب واليخل، وما زبَّ ئون من ادِّ طني من املتجرِّ

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿: ل سيحان الكذب، كام قا

، فهكون من كامل إبضاح الرسالة وبهاهنا [94: املؤمنون] ﴾ٺ ٺٺ

 .وإقامة احلجة أن بنص لىل نفهها، وبثيت ضدها

 : ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿ *

دئت السورة بالتأكهد بالَقَس ، ث  النفي القاطع لدلوى النقص، وهو اجلنون، بُ 

دة بـث  إثيات ليفضهية  ، والالم، وبالتنكري الدال لىل سعة األجر «إنَّ »هنا، مؤكَّ

صىل ا هل ليه  تقربر لدبمومت  دون انقطاع، فالنيي ولِّمت ، وأن  بفوق الوصف، ث  

 .(1)ل  األجر يف الدنها ويف اآلخرة، ول  الرفعة والثواب واجلنة والرضوان وسي 

                                                           

 .«سورة امليك»، وما تقدم يف أول (68 -89/68)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 1)
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نُّون ب  ليهك، تمل أن هذا األجر لهس من الناس، فهمحت ﴾ڳ ڳ﴿فـ

، كام كان الناس بفعيون يف اجلاهيهة، فقد كانوا (1)املَنِّ واألََذىوبتيعون ما بقدمون  ب

يوا ب  لىل   : (2)غريه ، كام قال النابغةبمدكون أنفسه  بام تفضَّ

 لوالِده لهسْت بذات لقارِب ***  ليلَّ لعمرٍو نعمٌة بعَد نعمةٍ 

ة من ا هل، والقال، فا هل سيحان  بذكر أهنا نعمال بتيعها املَن واألذى والقهل : أي

 . (3)لهس فهها منٌّ وال أذى، أو أن هذا األمر غري مقطوع، بل هو أجر دائ 

وهذا من اإللجاز باإلخيار بالغهب الذي صار شهادة، فحني نزلت ليه  هذه 

نقطع، السورة كان أتيال  بعدون لىل األصابع، لكننا الهوم نرى مِّان هذا األجر غري امل

إىل اهلُدى؛ في  من األجر مثل أجور َمن تيع ، من غري أن  صىل ا هل ليه  وسي فقد دلا 

ُسننًا كسنة، في  أجرها وأجر َمن لمل هبا إىل بوم  ، وَسنَّ (4)بنقص من أجوره  يشء

، بل املنة  هل صىل ا هل ليه  وسي ، وال أكد من املسيمني بمن  لىل رسول ا هل (5)القهامة

 .(6)صىل ا هل ليه  وسي ما سأهل  النييُّ  د، كام قالت األنصار لنورسول 

                                                           

 (.5/849)« فتح القدبر»: بنِّر( 1)

 (. 8/889)« العمدة يف حماسن الشعر وآداب »، و(89ص)« دبوان النابغة الذبهاين»: بنِّر( 2)

، (45/89)« روح املعاين»، و(88/419)« تفسري الطربي»، و(1/118)« تفسري مقاتل»: بنِّر( 3)

 (.89/68)« رلتنوبالتحربر وا»و

 .ريض ا هل لن من كدبث أيب هربرة ( 8611)« صحهح مسي »كام يف ( 4)

 . ريض ا هل لن من كدبث َجِربر ( 4141)« صحهح مسي »كام يف ( 5)

ن زبد بن ب ا هل من كدبث ليد( 4164)« صحهح مسي »، و(1881)« صحهح اليخاري»كام يف ( 6)

 .ريض ا هل لن لاص  
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يف  صىل ا هل ليه  وسي فا هل تعاىل هو الذي َمنَّ ليهنا أن هدانا لإلبامن، ولينيي 

نن، وبنيَّ لنا الطرائق، ونصحنا  ألناقنا ِمنن بعد ِمنن، بام ليَّمنا وأرشدنا، وسنَّ لنا السُّ

 . فاها، فاملنة  هل ورسول أصدق النصهحة وأكميها وأو

وألجر اآلخرة خري وأكمل . ا هل ا هل: لوهو غري مقطوع ما بقي يف األرض َمن بقو

وأوف، فإن ا هل تعاىل ال ُيتاج إىل سيب لهجود وبغدق، وقد ولد نيه  بام هو خري 

 ثم َسُلوا اهللَ ِّلَ »: صىل ا هل ليه  وسي وأبقى، كتى أن  ألِّ  الناس منزلة، وقد قال 

، وأرجو أن أكوَن أنا هو، منزلٌة يف اجلنة، َّل تنبغي إَّل لعبد من عباد اهللالوسيلَة، فإهنا 

: فُهرشع لقب كل أذان أن بقول السامع. (1)«فَمن سأل َِّل الوسيلَة حلَّت له الشفاعةُ 

ا الوسيلَة والفضيلَة، واب» ة، والصالة القائمة، آِت حممد  عْثُه اللهمَّ ربَّ هذه الدعوة التامَّ

ا الذي وعدته ا حممود   .(2)«مقام 

 : ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں﴿ *

، «إنك لذو ُخيق لِّه »: ، في  بقل«لىل»، وبالالم، وبحرف «إنَّ »تأكهد آخر بـ

فالن راكب لىل الفرس، بعني : تعني التمكن، كام تقول« لىل»، و﴾ڱ﴿: وإنام قال

د، والنيي  ن فوقها، فكأن اخليق العِّه  يشء جمسَّ   ليه  وسي ا هل صىلأن  متمكِّ

ن ليه   .(3)متمكِّ

ًفا مصطنًعا، أو يف كال  صىل ا هل ليه  وسي إن ُخيق  العِّه   لهس شهئًا متكيَّ

دون كال، كأن بكون لىل ُخيق لِّه  يف كال الضعف واملسكنة، كهث ال بستطهع 

، ولقد وصف  رب  «األخالق تيني لند القدرة»: شهئًا فوق ذلك، وهلذا بقول احلكامء

                                                           

 .ريض ا هل لنهام لمرو بن ا هل ن كدبث ليدم( 821)مسي  أخرج  ( 1)

 .ريض ا هل لنهام ا هل من كدبث جابر بن ليد( 641)أخرج  اليخاري ( 2)

 (. 89/68)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 3)
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ي القربى وإبذاء كفار قربش وسخربته ، ، وهو ما بزال يف مكة بعاين ظي  ذوبذلك

ي واالنتقام بوم فتح مكة قال ملرشكي قربش ن من التشفِّ اذهبوا »: ث  ملا نرصه ا هل ومتكَّ

ه اختالف األكوال  صىل ا هل ليه  وسي وهكذا كان ُخيق  . (1)«فأنتم الطَُّلقاءُ  ال بغريِّ

 .وال تعاقب الزمان

ماثة واحلسن، لكن  مع أهي  وولده  من الناس َمن ترى أخالق  يف غابة نإ الدَّ

فكان  صىل ا هل ليه  وسي وخدم  سهِّئ اخليق، ضهِّق الَعَطن، ُسبع الغضب، أما هو 

، وما رضب (2)خري الناس ألهي ، خيصف نعي ، وبرقِّع ثوب ، وبكون يف مهنة أهي 

ملرأة من نسائ  ترفع ، وكانت ا(3)ُبقاتَل يف سيهل ا هل امرأًة وال خادًما وال أكًدا، إال أن

، وهو بذلك رس  ليمؤمنني (4)صوهتا ليه ، وقد هتجره إىل اليهل، فام تتغري أخالق 

 .سيهل التعامل مع أهيه  وذوهي 

ومن الناس َمن بكون لىل ُخيق لِّه  مع املوافق من أصحاب  وأصدقائ ، لكن 

ر ونيس مجهي ، أما هو إذا اختيف مع أكد تغريَّ كال   فكان  صىل ا هل ليه  وسي وتنكَّ

                                                           

« األموال»، و(488 -8/488)لألزرقي « أخيار مكة»، و(8/144)« سرية ابن هشام»: بنِّر( 1)

تاربخ »، و(6611)« مسند أيب بعىل»، و(44892)« ائي الكربىسنن النس»، و(4/841)البن زنجوب  

« زاد املعاد»، و(9/499)« سنن اليههقي»، و(8/885)« رشح معاين اآلثار»، و(64 -8/61)« الطربي

 -452)« هذا رسول ا هل صىل ا هل ليه  وسي »، و(562 -6/561)« اليدابة والنهابة»، و(819 -8/811)

425.) 

، (5868، 616)« صحهح اليخاري»، و(86491، 81918، 81119)« دمسند أمح»يف  كام( 2)

 (. 614)« السيسية الصحهحة»: ، وبنِّر(6111)« صحهح ابن كيان»و

« صحهح اليخاري»، وأصي  يف ريض ا هل لنهامن كدبث لائشة ( 8882)« صحهح مسي »كام يف ( 3)

 (.8819)« حهح مسي ص»، و(6944، 6182، 8162)« صحهح اليخاري»: وبنِّر أبًضا(. 8561)

ريض ا هل من كدبث ابن لياس ( 4119)« صحهح مسي »، و(8162)« صحهح اليخاري»كام يف ( 4)

 .لنهام
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، وكام يف شهادت  أليب العاص بن (1)ريض ا هل لنهالنوان الوفاء، كام يف قصة َخِدجية 

بهع   كفاوت  بأصحاب ، وتعاهده  يف السفر واحل ر، والغنى ، ويف(2)ريض ا هل لن الرَّ

 .والفقر، والقوة والضعف، واحلهاة واملوت

 ﴿: من ُخيق  العِّه  أن بصرب ليهه  كني قالوا لن  ا هل ليه  وسي  صىلوكان 

 ..﴾ڑ ﴿ ..﴾ی

ل األذبة، فرب  سيحان  بعزبِّ  لن ﴾ ک ﴿.. ﴾ چ ﴿ ، بل كان بدلوه  إىل ا هل وبتحمَّ

 .ذلك

وهذا فه  إشارة إىل أن األخالق من املعاين التي لَِّّمها اإلسالم وأوالها اهتامًما 

الدلوة إىل  صىل ا هل ليه  وسي ذا كان من ُخيق  العِّه  منذ أول اليعثة؛ وهل

ام ُبعثُت ألمتَِّم مكارَم األخالق»: األخالق، كام قال َِّم صالَح »: ويف روابة. «إنَّ ألمَُت

: قالت صىل ا هل ليه  وسي لن خيق   ريض ا هل لنها، وملا ُسئيت لائشة (3)«األخالق

 .(4)«َكان ُخُيُقُ  القرآنَ »

                                                           

 ريض ا هل لنهامن كدبث لائشة ( 8185)« صحهح مسي »، و(8246)« صحهح اليخاري»كام يف ( 1)

 . «هبا إىل أصدقاء َخِدجية أرسلوا»: وُل كان رسوُل ا هل صىل ا هل ليه  وسي  إذا ذبح الشاَة بق: قالت

من كدبث املِْسور بن ( 8119)« صحهح مسي »، و(8189، 8441)« صحهح اليخاري»كام يف ( 2)

 . ريض ا هل لنهامخَمَْرمة 

« مكارم األخالق»، وابن أيب الدنها يف (818)« األدب املفرد»، واليخاري يف (2958)أخرج  أمحد ( 3)

، واليههقي (8/648)، واحلاك  (4)« مكارم األخالق»يف  ، واخلرائطي(2919)، واليزار (48)

 .ريض ا هل لن ، وغريه  من كدبث أيب هربرة (1619)« شعب اإلبامن»، ويف (498 -41/494)

ح  احلاك ، وابن ليد  -81/888) «التمههد» يف الرب ويف إسناده اختالف أشار إله  اليههقي، وقد صحَّ

 (.15) «الصحهحة السيسية»: نِّروب ،(2/821) «االستذكار» ويف ،(881

 (.116)، ومسي  (81614)أخرج  أمحد ( 4)
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ما تسأل لن  املحهطني ب ؛  تكي  لن اخلُيق بيسان ، لكن لندَمن قد ب ومن الناس

جتده  بشتكون من فِّاظت  وغيِّت  وُسلة غضي  وَنَزقِ  وبخي  وكذب ، أما حممد 

ن  ا هل تعاىل باألمربن مًعا، فجاء دبن  ُيث لىل معايل  صىل ا هل ليه  وسي  فقد زبَّ

 . ري قدوة لذلكاألخالق، وكان يف سيوك  وتطيهق  العميل خ

يف أخالق ،  صىل ا هل ليه  وسي سيمني، أن نقتدي ب  ويف هذا كجة ليهنا نحن امل

كام نقتدي ب  يف صفة صالت  ونسك ، وهذا اخليق العِّه  واسع ال بمكن قرصه لىل 

ڱ ڱ ں ں ﴿: بعض األخالق واألكوال؛ وهلذا بقول ربنا

بالفطرة، وال بيزم فه  تفصهل ، فجزء كيري من اخلري بعرف  الناس [11: احلج] ﴾ڻ

؛ ألن  مما توارث  اخليق من أصول األخالق؛ كالكرم والصدق والعفاف وبهان

 .والشجالة واإلكسان والوفاء والعدل

 : ﴾ڻ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿ *

سوف : ﴾ڻ ۀ﴿  أبًضا ه ﴾ڻ﴿، (1)سرتى بعهنك أو تعي : أي

 ترون أبك  الذي هو مفتون، أنت أم ه ؟ 

؛ ألن «بأبك  املجنون»: ، و م بقل﴾ہ ہ﴿: وهذا رد لىل قوهل 

 .فالن فتنت  اجلن، بعني أصابت  باجلنون: ؛ ألهن  بقولون(2)اجلنون: من معاين الفتنة

وفهها الرتبهة لىل الذوق واألدب واليُّطف يف الرد، كتى لىل السفهاء 

 مكيَّفني إهن  جمانني؛ ألهن  سهكونون غري: والسيَّابني، وكأن ا هل تعاىل ال بربد أن بقول

                                                           

« تفسري القرطيي»، و(81/618)« تفسري الرازي»، و(6/68)« تفسري املاوردي»: بنِّر( 1)

 (. 89/65)« التحربر والتنوبر»، و(42/889)

« وستاج العر»، و(698ص)َفوي ليكَ « الكيهات»، و(41/848)« هتذبب اليغة»: بنِّر( 2)

 .«ف ت ن»( 85/198)
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وال مأموربن وال منههني وال حماسيني وال ميومني، فاجلنون أمر خيرج اإلنسان لن 

 .(1)تيعة التكيهف

أبك  الذي وقع يف : وأصح؛ فهي تدل لىل املعنى الواسع، أيوالفتنة أصدق 

رْي والنقص واهلوى والضالل، أنت أم ه ؟ وإال فيهسوا ه  جمانني، وهذا  الفتنة والضَّ

، [81: سـيأ] ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ﴿:   سيحان مثل قول

ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ  ھ ھ ھ ھ ے ے﴿: وكام قال

: «سورة امليك»، وقول  يف [41 -44: العيق] ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۇ ۇ ۆ

انتِّروا واصربوا : ، وبسمى بالتنزل ليخص ، أي﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴿

 .وسوف تيرصون، فكأن املعنى ستعيمون بأبك  وقعت الفتنة

ب لىل اهلدوء يف املجادلة واملناظرة، ولدم اليَّجاج ه السهاقاإن مثل هذ ت تدرِّ

جمرد انتصار لينفس، وحماولة الذي ال بفيض إىل بهان كق وال دكض باطل، بل هو 

ث وخطأ اآلخر؛ ولذا بقال كسب األشخاص أه  من كسب : إثيات لصواب املتحدِّ

ن بأس، ولهست لىل حماولة املواقف؛ ألن لهنك هنا هي لىل حماولة هدابة اخلص  دو

 .ليتغيب واالنتصار ليه 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿ *

 : ﴾ے ے ۓ ۓ

                                                           

عن النائم حتى يستيقَظ، وعن الصبيِّ حتى : ُرفَع القلُم عن ثالثة»: كام قال صىل ا هل ليه  وسي ( 1)

، (8118)، وابن ماج  (4188)، والرتمذي (1118)أخرج  أبو داود . «ُيتلَم، وعن املجنون حتى يعقَل 

 .ريض ا هل لن من كدبث ليل ( 4/852)، واحلاك  (418)ان ، وابن كي(4118)وابن خزبمة 

، وابن ماج  (1892)، وأبو داود (8818)، والدارمي (81691)، وأمحد (4125)وأخرج  الطهاليس 

 . ريض ا هل لنهامن كدبث لائشة ( 418)، وابن كيان (6/456)، والنسائي (8114)

اه غري واكد  (.141ح( )66ص)« احلج من رشح بيوع املرامكتاب »: وبنِّر. ول  شواهد كثرية، وقوَّ
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وَمن مع  ه  املهتدون، وأن   ليه  وسي صىل ا هلويف هذا إشارة إىل أن النيي 

هؤالء القوم قد ضيوا لن سيهي  وما كانوا مهتدبن، ولكنها كسابقتها، ال تنصهص 

بل فهها رد األمر إىل ا هل، ولكن التعيري  فهها لىل املهتدبن وال لىل الضالني،

د أن النزاع لهس بني ب ﴾ہ﴿بـ العقل وكي هبذا، والتعيري بالضالل واهلدى بؤكِّ

 .واجلنون، بل بني اخلري والرش، واحلق والياطل

 : ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ﴿ *

ن أصحاب  هنَي  صىل ا هل ليه  وسي وهذا من دالئل النيوة، فالنيي  بقرؤه، وبيقِّ

بني، وقد كا ا هل تعاىل اترك هذه : ن الكفار بقولون ل ل  وحتذبره من طالة املكذِّ

لرشك والوثنهة، ونحن نكف لن تعهريك الدلوة، وال تفنِّد لياداتنا، وال تنتقد ا

نعيد إهلك سنة، : ووصفك بأنك شالر أو ساكر أو كاهن أو جمنون، ومرة قالوا ل 

ا نكون أخذنا جزًءا من ، وإذا كان ما فإذا كان الذي تفعي  صوابً . وتعيد آهلتنا سنة

ٱ ٻ ٻ ﴿: نحن ليه  صواًبا تكون قد أخذت شهئًا من ، فنزل قول  تعاىل

 ﴾ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٻ

)[8 -4: الكافرون]
، فالدبانة والعيادة والعقهدة لهست قابية ليمساومات والتنازالت، (1

 .بل هي قضهة ميدأ ال بتحول

 : ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴿ *

أن تسكت فتطاوله  فهام بربدون، لهسكتوا ه  أبًضا لن كفار مكة ودَّ : أي

 .املداهنةحماربتك وإبذائك، ويف اآلبة هني رصبح لن 

                                                           

« تفسري القرطيي»، و(2/564)« تفسري اليغوي»، و(161ص)ليواكدي « أسياب النزول»: بنِّر( 1)

 «سورة الكافرون»، وما سهأيت يف (45/144)« الدر املنثور»، و(2/511)« تفسري ابن كثري»، و(81/885)
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؛ ألهنا ال جتاوز (2)، كام قهل«مداراة الناس صدقة»، فـ(1)واملداهنة غري املداراة

كدود املجامية بام بدرأ رش الطرف اآلخر، دون تنازل لن يشء من أصول الدبن 

 .قطعهات و

ومعِّ  الناس قد ال بدركون هذا، فهخيطون بهنهام، وربام أغيِّوا يف القول 

ط آخرون وتنازلوا  وأساؤوا يف اخلُيق، وظنوا هذا من الدبانة والقوة والغرية، وربام فرَّ

لن كك  رشلي بغري سيب بقتيض ذلك، وداهنوا يف دبنه ، وظنوا هذا من السهاسة 

ليههام اضًحا، وا هل تعاىل ملا أرسل موسى وهارون فاصاًل و الرشلهة، يف كني أن بهنهام

: طـ ] ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴿: إىل فرلون أوصامها بقول  السالم

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ﴿: ، وقال[11

، فاليُّطف والسامكة واهلدوء النفيس [485: النحل] ﴾ے ے ۓ ۓڭ

وهو من َهْدي واألخالقي والعيارة اجلمهية مداراة كسنة، وسيب لكسب القيوب، 

 . ليهه  السالماألنيهاء 

ا؛ من أجل رئهس أو  واإِلْدهان واملُداهنة هي قيب احلق باطاًل، وقيب الياطل كقا

 .وجه  أو متيوع أو مرغوب أو مرهوب

، وهي باب املصالح واملفاسد؛ كام يف لقد احلَُدْبيِهَة الذي  م بكن وَثمَّ درجة ثالثة

ليموقف، وتطيهًقا لرشلهة االستطالة، وهذا الياب شدبد اْدهاًنا، بل تقدبًرا صحهًحا 

س لدى الناس، وهو بتأثر باحلامس وبالطيع، وبشمولهة الرؤبة وبكامل التجرد، االلتيا

 .وا هل املعني

                                                           

البن امليقن « وضهحالت»، و(12ص)لآلجري « اءالغرب»، و(8/842)« صحهح ابن كيان»: بنِّر( 1)

 (.58 -48/58)، (582، 41/151)« فتح الياري»، و(82/541)

 (. 1512)« السيسية الضعهفة»: بنِّر. وُروي مرفوًلا، وال بصح( 2)
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 : ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿ *

؛ لهينيِّ شنالة ما ه  [2: القي ] ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ﴿: هذا تأكهد ليمعنى األول

 .ليه ، فوصفه  بعرش صفات

بق، : قيل اتواآلي بغوث،  يف األسود بن ليد: وقيلنزلت يف األَْخنس بن رَشِ

، ولىل كل  فالعربة بعموم اليفظ، ال (1)يف الولهد بن املغرية: وقيليف أيب جهل، : وقيل

 .بخصوص السيب

ثري احليف، ك ﴾ۋ﴿ومن صفات كل واكد من هؤالء املعاندبن املستكرببن أن  

يف؛ ملا يف ري مناسية، وهذا دلهل لىل لدم تعِّهم  ليحباحلق وبالياطل، وبمناسية وبغ

قيي  من الفجور، وبكشف لن شعوره بأن الناس ال بصدقون ، فهكثر من احليف؛ 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ﴿: وهلذا ُذكر من معاين قول  تعاىل

ال جتعيوا الهمني ميتذلة يف كق : أي: [881: اليقرة] ﴾ی ی ی یجئ

 :لقيوبك ؛ ولذا قال مني با هل؛ فإن  أههبال تستكثروا من اله: وقيلوباطل، 

 : (2)وكانت العرب متتدح بقية األبامن، كتى قال قائيه . ﴾ىئ یی﴿

ْت وإِْن صدرْت من  ***  قيهُل األاََلبا كافٌظ لهمهن   األَلِهَُّة َبرَّ

                                                           

« الكشاف»، و(6/68)« تفسري املاوردي»، و(88/461)، (8/518)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

، (5/888)« فتح القدبر»، و(2/498)« بن كثريتفسري ا»، و(42/884)« تفسري القرطيي»و، (1/521)

 (.89/14)« التحربر والتنوبر»و

تاج »، و(5/884)« كيهة األولهاء»، و(2/481)، (6/888)« أنساب األرشاف»: بنِّر( 2)

 .اخلزالي الرمحن منسوًبا إىل كثري بن ليد« أ ل و»( 81/91)« العروس
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جي  ويف ذلك تعِّه  ليعهد واملهثاق واحليف لند الصادقني املؤمنني، بخالف مروِّ

 . (1)لاء واحليف املزبَّفاألكاذبب باالدِّ 

من املهانة، وهي احلقارة، فالصفة الثانهة كون  مههنًا كقرًيا يف نفس  : ﴾ۅ﴿و

 : وضهًعا ال شأن ل 

 ففي صالح األلامل نَفَسك فاجعلِ  *** وما املَرُء إِالَّ كهُث جيعُل نفَس 

مانت ، فاهتاممات  وانشغاالت  ردبئة ساقطة، وشخصهت  واههة، مطعون يف صدق  وأ

 .استمرأ املهانة وتقيل اإلهانةوال بعنه  هذا؛ ألن  

 : ﴾ۉ ۉ ې ې﴿ *

ز بعهيه ، فال بكاد بمر ليه  أكٌد إال ملزه : الذي بكثر من مهز الناس، أي: واهلامَّ

 . بيسان  أو بإشارت  أو تقاسه  وجه 

ْجل أو اليِّسان، والغرض من ذلك أذبة  وأصل اهلمز باأللضاء؛ بالهد أو الرِّ

 . (2)انتاآلخربن، ولهيه  بأي طربقة ك

ن ليكرِب، فمن الِكرب اكتقار الناس، كام قال  وال شك أن هذا الفعل الذمه  متضمِّ

، وَغْمُط الناس»: صىل ا هل ليه  وسي   .(3)«الكَُِّب َبَطُر احلقِّ

وبدخل فه  اهلمس بالعهب والتنقص؛ ألن  ال جيرؤ لىل اإللالن بذلك حلقارت ، 

 !مستعد لإلنكار والنفي واحليف لىل ذلك إذا ُسئلا بهن  وبني جيهس ، وهو فهجعي  ُسا 

                                                           

گ گ ﴿ :«سورة املجادلة»، وما تقدم يف (8/91)« تفسري القرطيي»: بنِّر( 1)

 .﴾ڳ ڳ ڳ ڳ

 (.5/881)« فتح القدبر»، و(1/884)« زاد املسري»، و(2/498)« تفسري اليغوي»: بنِّر( 2)

 .ريض ا هل لن  مسعود بن ا هل من كدبث ليد( 94)أخرج  مسي  ( 3)
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عني كثري امليش ب ﴾ۉ﴿: وهو ُياول أن بفسد العالقة االجتاملهة بني الناس، فقول 

، بنقل كالم هذا يف هذا، وكالم هذا يف هذا، لىل (1)«القالة بني الناس»: بالنَِّمهمة، وهي

 .سيهل الوقهعة

، وخيرج [48: احلجرات] ﴾ٺ ٺ ٺ ٿٿ﴿: ا هل ناس، وقد قالوهو بغتاب ال

غات باطية، وبميش بالنمهمة، فهفسد ما بني الناس من الُودِّ  الغهية بمخارج ومسوِّ

 .وكسن الصحية

دل لىل كثرة ذلك من ، كتى أصيح كأن  لادة ل  بكثرة التكرار ب ﴾ۉ﴿والتعيري بـ

ب يف قربه يه  وسي صىل ا هل لتوص  ب  شخصهت  اخلاوبة، وقد قال  : يف الذي بعذَّ

م: أي. (3)«َّل يدخُل اجلنََّة َقتَّاٌت »: وقال أبًضا. (2)«فكان يميش بالنَِّميمة» َنامَّ
(4). 

 :﴾ې ې ى ى ائ﴿ *

: املال، كام يف قول  تعاىل: واخلري، (5)هغة ميالغة، فهو شدبد املنعص ﴾ہ ہ﴿

) [2: العادبات] ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴿
6). 

                                                           

 .ريض ا هل لن  مسعود بن ا هل من كدبث ليد( 8616)« صحهح مسي »كام يف ( 1)

 .ريض ا هل لنهاممن كدبث ابن لياس ( 898)، ومسي  (4864)اري أخرج  اليخ( 2)

 .ريض ا هل لن من كدبث كذبفة ( 415)، ومسي  (6156)أخرج  اليخاري ( 3)

 .كام يف روابة أخرى ليحدبث( 4)

« التحربر والتنوبر»، و(42/84)« اليياب يف ليوم الكتاب»، و(82/486)« تفسري الرازي»: بنِّر( 5)

(89/18 .) 

 سورة» يف سهأيت وما ،(2/519) «اليغوي تفسري»و ،(8/158) «الرزاق تفسري ليد»: بنِّر( 6)

 .«العادبات
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، ﴾ہ ہ﴿تفاوت، لكن كهنام بصف  بأن  يخل؛ ألن اليخل بوهنا  م بصف  بال

فهذا بعني شدة بخي ، كتى لكأنام وضع لىل اخلري أبواًبا موصدة، فال بصل من خريه 

 .إىل الناس يشء

بل يف الوصف ما هو أشد، فهو بمنع اخلري من نفس  ومن غريه، فيو وجد إنساًنا 

ق أو بنفق، حلاول أن برصف  لن  ذلك، وبمنع  من امليض يف بذل اخلري بربد أن بتصدَّ

 .بأنواع املعاذبر

مه   م بيخل بامل  فحسب، بل هو َمنَّاع  لىل أن هذا املوصوف هبذا الوصف الذَّ

ه  وأن لكل خري من مال وغ ريه، فهو َُيوُل بني الناس وبني اإلبامن، وُياول أن بصدَّ

 .ناَس من اخلريبرصفه  وأن بنرش َقالَة السوء لن املؤمنني؛ كتى بمنع ال

فمن شأن  أن بعتدي لىل الناس، ففه  َأَثرة، وَنَزق، وظي ، وَطْهش؛ وهلذا : ﴾ى ى﴿

بيغي لىل الناس باملال إن كان تاجًرا، وبالعي  إن كان لاملًا، وبالدبانة إن كان ظاهره 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿: التدبن، وبيغي ليهه  إن كان رشبًكا، كام قال تعاىل

ن بعضه  لىل بعض، وبتجاوزون كدود بيغي املختيفو ا ما، وكثريً [81: ص] ﴾ۇ

ک ک ک  ڑ ڑ ک﴿: العدل واإلنصاف واألخالق؛ وهلذا قال ا هل

 .[9 -1: الرمحن] ﴾گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

فأساس لالقت  مع الناس االلتداء والتجاوز، أما لالقت  مع ا هل، فأساسها اإلث ؛ 

با فهو: ، وَمن ارتكب إثاًم بقال ل ﴾ى﴿: وهلذا قال آث ، ومن زنا فهو  آث ، َمن أكل الرِّ

، وهذا معناه أن اإلث   م بعد جمرد (1)كثري اإلث : يأ ﴾ى﴿آث ، لكن ا هل وصف  بأن  

كاالت خاصة، فإن املؤمن قد خُيطئ، وقد بعيص، وقد بستزل  الشهطان، أو تستزل  

                                                           

التحربر »، و(9/181)« تفسري القاسمي»، و(81/848)« اليياب يف ليوم الكتاب»: بنِّر( 1)

 (. 89/11)« والتنوبر
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ارة بالسوء، ولكن  ُسبع األَْوَبة، ال بقه ، وال ب رص لىل املعصهة، أما هذا، النفس األمَّ

وصفه  ا هل فاإلث  مطيوع ليه ، كتى أصيح جزًءا من ُخُيق  وشخصهت ، ودخل فهَمن 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ﴿: بقول 

 .[24: اليقرة] ﴾ہ ہ ہ ہ

شارٌة إىل لِّ  شأن كقوق إ ﴾ى﴿ىل وصف  بأن  ل ﴾ى﴿ويف تقدب  َوْصف  بأن  

مر هبا، وولده بألِّ  األجر لىل أدائها، الناس، وأن الدبن جاء بحفظ احلقوق واأل

د بألِّ  الولهد لىل اإلخالل هبا، وهذه معاٍن ُيتاجها الناس الذبن بقرؤون  وتولَّ

القرآن، فهتعيَّمون أن كقوق ا هل مينهة لىل املساحمة، وكقوق العياد مينهة لىل 

دبن التعيدي، ، وأن من غري املفهوم أن بكون فرد ما أو جمتمع متصًفا بالت(1)املشاكة

نسانهة، وبعتدي ليهها، وال بقه  هلا حمافًِّا لىل قربات ، ث  هو بستخف باحلقوق اإل

ا -وزًنا، وال بعرتف  !بالكثري منها -ولو نِّربا

 :﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ﴿ *

 .(2)غيهظ األخالق: -بض  العني والتاء وتشدبد الالم -﴾ائ﴿

فق والسامكة، فال تكن الر: ويف ذلك إشارة إىل أن من لالمات التدبن واإلبامن

 .ل تواضع وابتس  وطهِّب كالمكفِّاا وال غيهًِّا وال ليوًسا، ب

إضافة ملا سيق يف اآلبة قييها من التدائ  لىل الناس، وجرأت  لىل : يأ ﴾ەئ ەئ﴿

كدود ا هل، فهو غيهظ قاٍس، ال بنَدى وال بيني وال بتأسف وال برتاجع، وكأن هذا 

                                                           

 (.1/814)« لكوبتهةاملوسولة الفقههة ا»، و(8/56)« املنثور يف القوالد الفقههة»: بنِّر( 1)

، (81/611)« تفسري الرازي»، و(1/884)« زاد املسري»، و(2/498)« تفسري اليغوي»: بنِّر( 2)

 (.42/888)« تفسري القرطيي»و

 .«ع ت ل»( 89/185)« تاج العروس»، و(44/188)« لسان العرب»: وبنِّر أبًضا
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ي اع املرذولة واألخالق الفاسدة يف فِئام من الناس تيني لند السهاق بفرسِّ نمًطا من الطِّ

رون وبمعنون يف إجرامه ، األزمات، فهتسيطون بغري كق، وهيا مجون وبكذبون وبزوِّ

 !بال تردد وال ضمري وال خوف من ا هل، وال من لياده، وال كساب ليعواقب

َنمة: ﴾وئ﴿  .(1)أو أذن قطعة صغرية من اليح  معيَّقة برقية احلهوان : والزَّ

 . (2)أن  ميحق بقوم ، ولهس منه  :وُيتمل أن يكون املعنى

لاه أبوه ولمره ثامين لرشة سنة، أما الن ر بن وقد ورد أن  الولهد بن املغرية ادَّ

احلارث بن َكَيَدَة فقد ورد أن   م بكن من قربش، وإنام كان من َثِقهف أو غريها، ث  

 .جاء إلهه  وأصيح َكيِهًفا هل 

لي، فيعدما قطع س اوله ملقصود هنا التعهري بالنسب، وإنام معاميت  بنقهض ما بدَّ

إن  ميحق هبؤالء : لفخر باألخالق وبالدبن، قطع لن  الفخر بالنسب، وقاللن  ا

 .القوم، ولهس منه  أصالًة، في  بعد ل  ما بفخر ب  من أمر الدبن وال من أمر الدنها

بذهيون س منه  أصالة بكون مزابًدا لىل ما وجرت العادة أن امليَحق بالقوم وله

ألن  بربد هبذا إثيات رسوخ  ووالئ ،  -كام بقال -إله ، فهكون ميكهاا أكثر من املَيِك

م، بسيب كاجة املجمولة التي بنتمي إلهها، لسالطة  أو احلصول لىل موقع متقدِّ

 .لسان  وجرأت  يف مهامجة اخلصوم، وهو أمر بتكرر يف ِكَقب التاربخ

 : ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿ *

                                                           

 .«م ز ن»( 88/885)« تاج العروس»، و(48/815)« لسان العرب»: بنِّر( 1)

« زاد املسري»، و(1/885)ليواكدي « التفسري الوسهط»، و(88/461)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 (.2/498)« تفسري ابن كثري»، و(888 -1/884)
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هذا لىل سيهل االستنكار، أن بكفر وبعاند لكون  ذا مال وولد، وقد ورد يف قصة 

، فيداًل من أن [41 -48: املدثر] ﴾ی جئ حئ مئ ی ی ی ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴿: الولهد بن املغرية قول  تعاىل

 .(1)بشكر كفر

ة أن كفره وإبغال  يف الرش والتنقهص من صاكب الرسال: وقد يكون املعنى

الفرص التي ُيتاج إلهها ليمزبد وأتيال ، هو ليحفاظ لىل مكاسي  من املال، وحتقهق 

ولذا ُبوصف املال والولد بأن  فتنة، وك  من لقل رشهد ! ل  ولينه  (2)من ُلعالة الدنها

 .بةضل وجتاهل احلق ألجل منصب أو رئاسة أو فرصة جتار

 : ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی﴿ *

ب، وبزل  أن قصص إذا ُقرئ ليه  القرآ: أي وأخياره أساطري مأثورة لن  ن بكذِّ

)[81: املدثر] ﴾ڤ ڦ ڦ﴿هذا : السابقني، والولهد هو أول َمن قال
، وبعد (3

فت  لن  أفواه زلامء الكفر والضاللة، فصاروا بقولون ، ﴾ىئ﴿هذه : ذلك تيقَّ

السطر  هي كيمة لربهة مأخوذة من: وقيلُأسطورة، وهي األُكذوبة، : مجع واألَْساطري

بة(4)والكتابة ، أو كيمة رومهة معرَّ
(5). 

                                                           

 يف سهأيت وما ،(188 -88/184) «الطربي تفسري»و ،(8/868) «الرزاق تفسري ليد»: بنِّر( 1)

 .«املدثر سورة»

 .اليشء القيهل منها: أي( 2)

 .«املدثر سورة» يف سهأيت وما ،(8/868) «الرزاق تفسري ليد»: بنِّر( 3)

إلراب »، و(51ص)ليسجستاين « غربب القرآن»، و(81ص)البن قتهية « غربب القرآن»: بنِّر( 4)

 .«س ط ر»( 1/868)« لسان العرب»، و(48/889)« هتذبب اليغة»، و(8/1)لينحاس « نالقرآ

« اليياب يف ليوم الكتاب»، و(9/189)« لكتاب املكنونالدر املصون يف ليوم ا»: بنِّر( 5)

ڦ ڄ ﴿ :«سورة املطففني»، وما سهأيت يف (81/492)، (89/16)« التحربر والتنوبر»، و(46/582)

 .﴾ڱ ڱ ڱ ں ں﴿: «سورة الفهل»، و﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ
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 : ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿ *

سنضع ل  َوْساًم مثل ما ُبوس  احلهوان، والعادة أن َوْس  احلهوان بكون يف : أي

األنف، وغاليًا ما ُبستخدم : واخلرطومأذن  لهُعرف، أما هذا فَوْسم  لىل اخلرطوم، 

 . (1)اإلنسان أنف: هنا واملقصودليحهوان، مثل خرطوم الفهل، 

غهاب اجلوانب اإلنسانهة فه ، ، ففه  إشارة إىل ﴾ٱ﴿: وذكره هنا مناسب لقول 

ه يف األكل والرشب، والعدوانهة،  َ وظهور اجلوانب اليههمهة واحلهوانهة من جنس الرشَّ

 .ومتهزه لنها بإرادة الرش ومنع اخلري والتسيط لىل الناس، فهذه صفات بارزة فه 

إن صاكب هذه : ريض ا هل لنهامياس در، كام قال ابن لوقد كدث هذا بوم ب

اآلبة رضب  املسيمون بوم بدر لىل أنف ، فكان َوْساًم فه  إىل أن مات، وأصيح الناُس 

 .(2)بعرفون  ب 

ده  وهذا مناسب لسهاق الولد، فإن   م بكن وقت نزول اآلبة موسوًما، بل تولَّ

 .ا هل بذلك

دبن الُعتاة، بنتقل السهاق إىل قصة  م ُتذكر يف مع املأل امل بعد املواجهة رشكني املتمرِّ

غري هذه السورة، وقد رضهبا ا هل مثاًل لزلامء قربش، كام سه رب املثل بصاكب 

 .صىل ا هل ليه  وسي احلوت لينيي 

                                                           

واكدي لي« التفسري اليسهط»، و(6/66)« تفسري املاوردي»، و(88/411)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 (.89/11)« التحربر والتنوبر»، و(1/888)« زاد املسري»، و(2/491)« تفسري اليغوي»، و(88/94)

 .«خ ر ط»( 819ص)« املفردات يف غربب القرآن»: وبنِّر أبًضا

، (1/888)« زاد املسري»، و(41/45)« تفسري الثعييي»، و(88/411)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

، واملصادر (89/12)« التحربر والتنوبر»، و(2/495)« تفسري ابن كثري»و ،(81/616)« تفسري الرازي»و

 .السابقة
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ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿ *

 :﴾ٺ

 ،(1)لكفراختربناه  باملال والولد والزرع واإلبامن وا: يأ ﴾ٻ پ﴿

وهذه جنة كانت يف الهمن، قربية من صنعاء، يف : ﴾پ پ پ ڀ﴿

واُن، قهل: قربة اسمها كان صاكب اليستان رجاًل كرباًم، بعطي الفقراء : رَضَ

ت  َ تغريَّ روا واملساكني واملحتاجني، وكان ل  ثالثة من الولد، فيام ُتويفِّ طربقته ، وقرَّ

ه ؛  فعاقيه  ا هل تعاىل لقاًبا لاجاًل، فأكرق جنته ، أن بمنعوا الفقراء واملساكني كقَّ

ب فأصيحت   . (2)كالرصَّ

وا لىل  ُب ا هل تعاىل املثَل يف هذه القصة إشارة إىل أن أهل مكة إن أرصُّ َورَضْ

 .(3)نةكفره  وجحوده ، فسوف بصنع ا هل تعاىل هب  كام صنع بأصحاب اجل

ُمنَّها صياًكا، و: يأ ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿ يف آبة سابقة كيفوا لَهرْصِ

: القي ] ﴾ہ ہ﴿: ، وهؤالء أقسموا، وقال يف آبة سابقة[41: القي ] ﴾ۋ ۅ ۅ﴿: قال

، وهؤالء منعوا اخلري، فهنا تشاب ، وقد تقاس  هؤالء اإلخوة فهام بهنه  لىل قطع [48

أول الصياح، قيل أن بأتهه  الفقراء واملساكني؛ قصًدا إىل كرماهن  : يأ ﴾ٺ﴿ثامر اجلنة 

 .امن ثامره

                                                           

« تفسري ابن كثري»، و(42/889)« تفسري القرطيي»، و(81/611)« تفسري الرازي»: بنِّر( 1)

(2/495 .) 

« تفسري الثعييي»، و(8/128)« تفسري السمرقندي»، و(1/116)« تفسري مقاتل»: بنِّر( 2)

« تفسري اليغوي»، و(88/92)ليواكدي « التفسري اليسهط»، و(8/649)« سري القشرييتف»، و(41/46)

، (42/889)« تفسري القرطيي»، و(81/611)« تفسري الرازي»، و(1/591)« الكشاف»، و(5/482)

 (.5/888)« فتح القدبر»و

 (.2/491)« تفسري ابن كثري»، و(88/415)« تفسري الطربي»: بنِّر( 3)
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ام  .(1)قطف الثمرة من النخل يف موس  معروف: والرصِّ

 : ﴾ٺ ٺ ٿ﴿ *

إن شاء ا هل؛ ألهن  واثقون بقدرهت  لىل ذلك، و م بستثنوا : ما قالوا يف َقَسمه 

كق الفقراء واملساكني؛ ألهن  قصدوا أن برصموها أول الصيح؛ كتى ال بعي  هب  

 .(2)أكد

 : ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿ *

هْف، بعني احلُُي  الذي براه اإلنسان : ومن  بقالبأيت باليهل،  والطائف غاليًا الطَّ

 .(3)يف املنام، وهذا الطائف نار أكرقتها وه  نائمون، كانوا بِّنون األمور لىل ما برام

 : ﴾ڤ ڤ ڤ﴿ *

يم ، الذي لهس فه  برق وال نور، فأصيحت املزرلة (4)اليهل املِّي : والرصَّ

 .املِّي ، وه  ال بعيمون بذلككاليهل 

موبني  ْ يم -الذي هو القطف -الرصَّ تناسب لفِّي،  -الذي هو اليهل -والرصَّ

 .وفه  تعجهب وسخربة من كاهل  وجهيه  وسوء تدبريه 

 : ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڦ ڦ ڦ﴿ *

                                                           

م، وهو القطهعة: تحها، وأصل املادة الداللة لىل القطع، ومن بكرس الصاد وف( 1) م والرصَّ : ربنِّ. الرصُّ

تفسري »، و(49/821)« اليياب يف ليوم الكتاب»، و(41/141)« الدر املصون يف ليوم الكتاب املكنون»

 (.6/882)« النهسابوري

 .«ص ر م»( 48/881)« لسان العرب»، و(415ص)« خمتار الصحاح»: وبنِّر أبًضا

 (.6/61)« تفسري املاوردي»، و(88/414)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

« التحربر والتنوبر»، و(8/111)« تفسري ابن جزي»، و(5/819)« حرر الوجهزامل»: بنِّر( 3)

(89/28.) 

 .«ر ص م»( 8/111)« مجهرة اليغة»، و(88/411)« تفسري الطربي»: بنِّر( 4)
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إذا كنت  لازمني : نادى بعُضه  بعًضا آخر اليهل، وكلُّ واكد بستعجل اآلخر

ام فلىل  يواالرصِّ  .ههَّا لجِّ

وهذا ال ُبقصد ب  الرشط، وإنام ُبقال لىل سيهل االستيطاء واحلث لىل 

 . (1)التعجهل

ر يف أول النهار: والُغُدوُّ  ، والعادة أن أصحاب املصالح بيادرون (2)الذهاب امليكِّ

ْوكَة خرًيا صىل ا هل ليه  وسي إلهها؛ ولذا لدَّ النييُّ  من  الغدوَة يف سيهل ا هل أو الرَّ

. (4)«كلُّ الناس يغُدو، فبائٌع نفَسه، فمعتُقها أو موبُقها»: ، وقال(3)الدنها وما فهها

ل النهار مع أشعة الشمس األوىل أو فرابات امليادر إىل اخلري أو الرش ُترفع وتتنافس أو

د احلهاة يف الكون وما ُيتوب   .قييها، كهث تتجدَّ

 :﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڃ چ چ چ﴿ *

ل واكد ك ﴾چ﴿ي بالرسلة والعجية، ومع االنطالق ه  هذا بوكو ﴾ڃ﴿

، يف كني خيربنا ا هل العيه  بامذا بتخافتون، فعي  هب  أول األمة (5)هيمس يف أذن الثاين

چ ڇ ڇ ڇ ﴿: وآخرها، القايص والداين، وأهن  كانوا بقولون

                                                           

 (.28 -89/24)« لتحربر والتنوبرا»، و(5/881)« فتح القدبر»: بنِّر( 1)

(. 5/881)« فتح القدبر»، و(8/588)« تفسري النسفي»و، (42/811)« تفسري القرطيي»: بنِّر( 2)

« القاموس املحهط»، و(45/446)« لسان العرب»، و(618ص)« املفردات يف غربب القرآن»: وبنِّر أبًضا

 (.6/41)« فتح الياري»، و«غ د ا»( 4841ص)

 .ريض ا هل لن من كدبث أنس ( 6562)« هح اليخاريصح»كام يف ( 3)

 .ريض ا هل لن من كدبث أيب مالك األشعري ( 888)أخرج  مسي  ( 4)

« تفسري اليغوي»، و(5/812)ليزجاج « معاين القرآن»، و(88/416)« تفسري الطربي»: بنِّر( 5)

 (.5/881)« فتح القدبر»، و(2/496)
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ال بدخل ليهك  مزرلتك  أو كدبقتك  أكد من املساكني، : يأ ﴾ڇ ڍ

 .غالقفَأْككِموا اإل

 : ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿ *

بِّنون أهن  قادرون لىل أن بمنعوا الفقراء املنع، فه  : وأقرب معاين احَلْرد هنا

  .واملساكني، وما كان بهنه  وبني الوصول إىل احلدبقة إال بسري

احلقد واملقت والغضب، فه  غاضيون لىل الفقراء : ومن معاين احَلْرد

ا  .(1)واملساكني، ناوون هب  رشا

ذا هو اإلنسان اجلحود، بِّن أن بهده تدبري األمور، فهذه أموال  بترصف وهك

فهأته  ا هل من كهث ال ُيتسب، .. فهها وُبعطي وبمنع، وهذه أرض ، وهذا قراره

وغاليًا ما ُيمي  الغرور لىل تكرار محاقات  دون التيار، وقيهاًل ما بفهق وبرلوي 

 .وبستغفر وبتوب

ک ک  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴿ *

 : ﴾ک گ

، ث  أدركوا أن هذا لقاب ا هل تعاىل هل ، وأهن  قد (2)أخطأنا طربق جنتنا: أي

: يأ ﴾ک ک ک﴿: ضيوا كهنام منعوا الفقراء كقه ؛ وهلذا قالوا

، فيام «اجلزاء من جنس العمل»، و[86: النيأ] ﴾ۅ ۉ ۉ﴿أن ا هل تعاىل أراد كرماننا 

                                                           

« فتح القدبر»، و(881 -1/888)« زاد املسري»، و(5/811)ليزجاج « معاين القرآن»: بنِّر( 1)

 (.89/21)« والتنوبرالتحربر »، و(5/881)

« سري اليسهطالتف»و ،(88/421) «الطربي تفسري»و ،(8/888) «الرزاق تفسري ليد»: بنِّر( 2)

 .، واملصادر السابقة(6/85)« تفسري السمعاين»، و(88/415)ليواكدي 
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بهنه  كوار أشي  ما بكون  والنكية، وجرىكرموا الفقراء واملساكني رأوا املصهية 

 .باملراجعة والنقد لينفس والتيكهت هلا

 :﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿ *

، (1)سناا، وألقيه ، وألدهل ، وأكثره  إبامًنا، وأفضيه  رأًبا: يأ ﴾گ﴿

بن لىل ذلك،  وبيدو أن   م بكن لىل رأهي ، بل كان معرتًضا، ولكن  رآه  مرصِّ

گ ڳ ﴿: له  َأْوبة وإفاقةفوافقه  وانطيق معه ؛ وهلذا كان أُس

تسيحون ا هل تعاىل فتعطون املساكني كقه  وال : يأ ﴾ڳ ڳ ڳ

 .(2)تيخسوهن 

 : ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿ *

 .(3)سيَّحوا رهب  بعد ما َرَأْوا العاقية، والرتفوا بذنيه ، وهذا دلهل لىل إبامهن 

ہ ہ ھ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿ *

 : ﴾ھ ھ ھ

العتاب، فأنت تعاتب ث  تيوم ث  توبِّخ،  درجة وسط دون التوبهخ وفوق واللَّوم

، لكن هذا ﴾ہ ھ ھ ھ﴿: بقولونو ﴾ہ﴿فه  كانوا 

التالوم مفهد؛ ألن  تضمن الرتاًفا بمسؤولهة كل فرد منه ، وكل واكد منه  ُبْيقي 

                                                           

« تفسري الرازي»، و(6/69)« تفسري املاوردي»، و(5/84)« ننيتفسري ابن أيب زم»: بنِّر( 1)

 .املصادر السابقة، و(81/619)

« تفسري املاتربدي»، و(5/812)ليزجاج « معاين القرآن»، و(88/428)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

« الكشاف»، و(88/416)ليواكدي « التفسري اليسهط»، و(6/69)« تفسري املاوردي»، و(41/412)

 .، واملصادر السابقة(1/594)

« تفسري القرطيي»، و(2/491)« تفسري اليغوي»و، (1/882)ليواكدي « التفسري الوسهط»: بنِّر( 3)

 (. 89/21)« التحربر والتنوبر»، و(42/811)
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وم الذي أنا كنُت ظاملًا، أما التالوم غري املفهد فهو التال: بالالئمة لىل نفس  وبقول

 .تَّيِعة لىل اآلخربن، وتربئة النفس من ذلك، والتهرب من املسؤولهةُبقصد ب  إلقاء ال

 : ﴾ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿ *

 . (1)آمنوا با هل والرتفوا باخلطأ؛ ولذلك أبدهل  ا هل تعاىل خرًيا منها؛ ألهن  أنابوا

وهي كال قيهية احلدوث، فالغالب هو اإلرصار كتى نزول العذاب، كام يف 

 .(2)«سورة الكهف»يف  قصة صاكب اجلنتني

وحتذبر ال وُسد هذه القصة بخامتتها الطهية اإلجيابهة فه  لِّة ولربة وزجر 

 .ُيمل لىل الهأس والقنوط

 : ﴾ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿ *

، وفه  تعربض أن بصهب ا هل (1)هذا جزء من لذاب الدنها بذهاب املال: بعني

كدث هذا، فيام استكربوا دلا كفار مكة بعذاب، وإن كانوا يف نعمة فارهني، وقد 

 .(2)«أعنِّي عليهم بَسبٍْع كَسبِْع ُيوسَف اللهمَّ »: وقال صىل ا هل ليه  وسي ليهه  النييُّ 

                                                           

، (42/815)« تفسري القرطيي»، و(1/598)« الكشاف»، و(2/491)« تفسري اليغوي»: بنِّر( 1)

 (.89/22)« التحربر والتنوبر»، و(45/81)« املعاين روح»، و(5/886)« فتح القدبر»و

ٱ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئىئی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مبىب﴿ :يف قول  تعاىل( 2)

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڑ ڑ ڍڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ 

ڳڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ے ۓ ۓڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ہ ہہھ ھ ھ ھ ے 

 .﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې
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 : ﴾ې ې ې ى ى ائ ائ﴿ *

بعد أن ذكر جنة الدنها واملال والينني ذكر أن  ألدَّ ليمتقني ما هو خري من ذلك، 

نحن خرٌي منك  يف الدنها، : يه  وسي صىل ا هل لوقد كان أولئك القوم بقولون لينيي 

ٺ ٺ ٺ ﴿: وسوف نكون خرًيا منك  يف اآلخرة، كام قال صاكب اجلنة

، أما [86: الكهف] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

 .[88: القي ] ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿: أصحاب اجلنة فقالوا

ه  تذكري وبهان أن جنة اآلخرة لهست كجنة الدنها الزائية ف ﴾ې ې ې ى ى ائ﴿: فقول 

 .(3)ي ال ُبؤمن ليهها اآلفات والطوفان واجلفافالت

 : ﴾ەئ ەئ وئ وئ﴿ *

)[42: السجدة] ﴾ې ې﴿بل بهنه  اليون الشاسع ! كال وا هل، ال بكون هذا
4). 

 : ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿ *

بأي مهزان، وبأي منطق ككمت  بأنك  سوف تكونون أفضل من املؤمنني : أي

 !يف اآلخرة؟

                                                                                                                                                    

« تفسري الرازي»، و(5/854)« املحرر الوجهز»، و(88/428)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 (.2/491)« تفسري ابن كثري»، و(42/815)« تفسري القرطيي»، و(81/641)

ريض ا هل  عودمس بن ا هل من كدبث ليد( 8192)، ومسي  (1111، 4111)أخرج  اليخاري ( 2)

 .لن 

سورة »وقد تقدم يف . «لهس يف اجلنة مما يف الدنها إال األسامءُ »: ريض ا هل لنهامكام قال ابن لياس ( 3)

 .﴾ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴿ :«امليك

« املحرر الوجهز»، و(6/81)« تفسري السمعاين»و، (88/421)« تفسري الطربي»: بنِّر( 4)

، (5/881)« فتح القدبر»، و(2/492)« تفسري ابن كثري»، و(81/644)« تفسري الرازي»، و(5/854)

 (. 89/98)« التحربر والتنوبر»و



364 
 

مل واإلبامن واألخالق، بل لىل التيار هذا كك  جائر ال بقوم لىل التيار الع

 .السمعة أو املكانة العابرة يف الدنهارشف النسب أو 

 : ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ﴿ *

 ! هل بنهت  هذا احلك  لىل ُكتب درستموها، فأوصيتك  إىل هذه احلقهقة؟

لهها اإلنسان بدون  ويف ذلك إشارة إىل أمههة العي  واملعرفة، وأن أي دلوى بدَّ

لو ُيعطَى الناُس »: صىل ا هل ليه  وسي مردودة ليه ، وكام قال  لي  وكجة فهي

عى عليه  .(1)«بَدْعواهم، َّلدَّعى ناٌس دماَء رجال وأمواهَلم، ولكنَّ اليمنَي عىل املُدَّ

هِّني، ال كتاب هل ، فمعِّ  ما وقعوا فه  سيي  اجلهل والعامبة وه  كانوا  ُأمِّ

وكانوا بعرفون أهل الكتاب، وبعتقدون والتقيهد الراسخ يف لقوهل  ملوروثه ، 

 .بفضيه ، ففي اآلبة تعربض بجهيه 

ِلي أن  سهكون يف اآلخرة أفضل من بالل ولامر وُصههب  ريض ا هل فهذا املدَّ

 نة لىل ذلك؟ أل  كتاب درس فه  ذلك؟ أل  كجة وبرهان؟، أبن جيد اليهِّ لنه 

 : ﴾ىئ ی ی ی ی جئ﴿ *

فه  لىل هواك ، فه  اليشء الذي  هل هذا الكتاب الذي تدرسون: بعني

 ختتارون ، وفه  أن لك  اجلنة واملجد والفضهية والرفعة، كتى يف اآلخرة؟ 

وهذا سخربة منه ، واستضعاف لعقوهل ، وكأن هذا الكتاب الذي بدرسون  

: النحل] ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴿: جعل هل  كل ما خيتارون ، كام قال

68]. 

 : ﴾ىئ يئ جب حب خب مبىب يب جت حت خت متحئ مئ ﴿ *

                                                           

 .ريض ا هل لنهاممن كدبث ابن لياس ( 4144)، ومسي  (1558)أخرج  اليخاري ( 1)
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مي،  هل جاءك  نييٌّ أو رسوٌل بَأْبامن مغيَِّّة من لند : واملعنىوهذا سؤال هتكُّ

 ! ا هل بعقود ولهود لك  خاصة با معرش قربش؟

قابة وأهل بهت ا هل، : لقد كانوا بقولون دانة وأهل السِّ نحن أهل احلرم وأهل السِّ

بأن تكون هل  الدنها، وهل  اخلري،  -هس فقط يف الدنهاول -فهل هل  َأْبامن إىل بوم القهامة

 !تى بوم القهامة؟ك

أن احلك  صار لك  يف الدنها، وصار لك  يف اآلخرة، يف كني أن ك ﴾يب جت حت خت﴿

 .أكدك  ال بستطهع أن بتحكَّ  يف نفس 

إن لك الدنها وأنت فهها بَمْعِزل لن : ولغة الغالب املتسيِّط املغرور تقول ل 

ْؤُدد جهل آخر جيدِّ اهلالك و د أمرك، وكأنك الزوال، وكيام ذهب منك جهل ورث السُّ

 .استثناء من سنن ا هل ونوامهس  يف كون 

إن لك اآلخرة أبًضا، خاصة كني بنخدع بزخرف املدح والثناء : وتقول ل 

 .واإلطراء وتسوبغ ما بقع من  وإلياس  ليوس العمل الصالح

هت احلرام وخدمة احلجهج، وترى هلا بذلك وقربش كانت تغرت بقهامها لىل الي

 !العرب فضاًل لىل سائر

 : ﴾ىت يت جث مث ىث﴿ *

القائد أو : هو والزعيمَمن هو الذي بكون زلهاًم هل  هبذا؟ : اسأهل  با حممد: أي

 ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴿: الكفهل، كام قال

)[18: بوسف]
ل لن مجالت  وقوم  بأن بعطهه  هذه الول(1 ود يف الدنها ، َمن الذي بتكفَّ

فه ، وال لنده  لهود ومواثهق من ا هل بالغة إىل واآلخرة؟  م بكن هل  كتاب بدرسون 

                                                           

، (1/8411)« تفسري ابن أيب كات »، و(88/426)، (48/858)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 (.42/811)« تفسري القرطيي»، و(8/68)« تفسري املاوردي»و
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د هل  ب ، فام ُس ثقته   بوم القهامة، وما لنده  كفهل بكفل هل  ذلك وبتعهَّ

 وطمأنهنته  إىل مستقييه ، وكأن  ال بعنهه ، أم أهن  كاصيون لىل أمان قاطع؟

  :﴾يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس﴿ *

 واألنداد واملعيودبن؟فهل هل  أكد بنرصه  من األوثان 

لهأتوا هب  يف الدنها؛ لهثيتوا هذا األمر، أو لهأتوا هب  بوم : ﴾جح مح جخ حخ مخ﴿

 .(1)القهامة

إن السهاق ُيارصه  بكافة االكتامالت والوجوه بأسئية رصُية ال بنتِّر منه  

 .ن تقوده  إىل احلقهقةإجابتها، بل ليهه  أن بواجهوا هبا أنفسه ؛ ليَّها أ

 :﴾حص مص جض حض خض مض حطحس خس مس ﴿ *

سوف تيني كقائقه  ومصابره  يف ذلك الهوم العِّه ، بوم : يأ ﴾حس خس مس حص﴿

ون لن الشدة هبذا الشدة العِّهمة، والعرب كانوا بعربِّ
، كام صحَّ لن ابن لياس (2)

  :(4)، والشالر بقول(3)ن شدةٍ ل: ﴾حس خس مس حص﴿: أن  كان بقول ريض ا هل لنهام

رْت لن ساقها  واقد َشمَّ وا *** فُشدُّ ِت احلرُب بك  فِجدُّ  وَجدَّ

                                                           

 (.1/598)« الكشاف»، و(88/426)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

إلراب »، و(124ص)البن قتهية « غربب القرآن»، و(29ص)« تأوبل مشكل القرآن»: بنِّر( 2)

 . «س ا ق»( 186ص)« املفردات يف غربب القرآن»، و(5/41)لينحاس « القرآن

 «املستدرك»و ،(88/496) «الطربي تفسري»و ،(8/885) «الرزاق تفسري ليد»: بنِّر( 3)

 ابن تفسري»و ،(42/11) لينووي «مسي  صحهح رشح»و ،(42/819) «القرطيي تفسري»و ،(8/199)

 (.48/182) «الياري فتح»و ،(2/499) «كثري

هنابة األرب يف »، و(48/481)« تاربخ دمشق»، و(4/892)« لكامل يف اليغة واألدبا»: بنِّر( 4)

اج الثقفي( 84/812)« فنون األدب  .منسوًبا إىل احلجَّ



367 
 

ألن الناَس يف الشدة بكشفون لن ُسوقه ، واملرأة تكشف لن ساقها ليخدمة، 

 .والرجل بكشف لن ساق  ليقتال أو ليهرب أو لالنشغال لن سرته ومالكِّت 

ح هذ ريض ا هل لن وصحَّ من كدبث أيب سعهد اخلُْدري  ه الشدة؛ ففي ما بوضِّ

نا عن ساقه، فيسجُد »: قال صىل ا هل ليه  وسي ، أن رسوَل ا هل «الصحهحني» يكشُف ربُّ

، فيذهُب ليسجَد،  له كلُّ مؤمن ومؤمنة، فيبقى كلُّ َمن كان يسجُد يف الدنيا رياء  وسمعة 

ا واحد   )«افيعوُد ظهره طبق 
1). 

السجود يف ذلك الهوم،   بميكونال ﴾خض مض﴿ني بتجىلَّ ربنا سيحان ، ك ﴾مص جض حض﴿

وه  خياَطيون اآلن كهث بستطهعون، وبمقدوره  َأالَّ بكونوا من أهل ذلك املوقِف 

 .العصهب

ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ *

 : ﴾ڀ ڀ ڀ

لة التي تغشاه   هذا خشوع اضطراري بسيب االنتكاسة التي بشعرون هبا، والذِّ

دان، أقوباء األجسام، الواكد من كل مكان، وقد كانوا يف الدنها ساملني، أصحاء األب

منه  ُلُتلٌّ طوبل لربض، فهستكربون لن السجود، أما اآلن فه  بربدون  فال بمكنون 

 .(2)من 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ﴿ *

 : ﴾ٹ

                                                           

 (.428)ومسي  ، (1189، 1949)أخرج  اليخاري ( 1)

« تفسري القرطيي»، و(81/645)« تفسري الرازي»، و(5/858)« املحرر الوجهز»: بنِّر( 2)

 (. 89/99)« التحربر والتنوبر»، و(5/889)« فتح القدبر»و، (42/851)
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ا، وال تقيق منه ، وال تدخل : أي اتركني معه ، واتركه  يل، وال حتمل هل  مها

 . معه  يف يشء، دلني وإباه 

، وتطمني ل  بأن بميض يف دلوت  وبصرب، صىل ا هل ليه  وسي يي وفه  تسيهة لين

صاكب القدرة التامة والعي  وامليك  لز وجلوفه  هتدبد وولهد شدبد هل ؛ ألن ا هل 

 .(1)بتولده  بأن  هل  باملرصاد وإن أمهيه 

 .(2)القرآن، أو كدبث اآلخرة والغهب واجلنة والنار: ﴾ڱ ڱ﴿واملقصود بـ

 هذا ولهد شدبد، واالستدراج ويف: ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿

ج مع ، ومتهي  وفق خطة حمكمة بقع يف  هنابتها أن ُتنزل لدوك درجة بعد درجة، فتتدرَّ

 !يف الفخ أو املصهدة بعدما ظن أن  فاز أو نجا

ومن أي طربق سهستدرجه ؟ من اجلهة التي ال بعيموهنا وال بدركوهنا، مثل َمن 

من  (3)ولنده بقني بذلك، فهفاجأ ب  وقد َختَي  بتوقع أن بأته  العدو من هذه اجلهة،

اجلهة األخرى التي  م تكن ختطر لىل بال ، ولو كان بعي  التَّقى ذلك االستدراج، 

لكن إذا كان اليالء سهصهيه  من كهث ال بعيمون، فكهف هل  بتالفه ؟ اليه  ارمحنا 

 .وال تكينا إىل أنفسنا

منع املرء املسي  أن بغرت بعطاء ا هل، فقد وهذا وإن كان ولهًدا ليكفار، إال أن  ب

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ﴿: بكون ذلك استدراًجا ال رًضا، كام قال سيحان 

، فقد بعطهك ا هل املال [56 -55: املؤمنون] ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ۇئ

معة والرئاسة واجلاه واملنصب والزوجة والسكن والعافهة، فال تقل هذه : والولد والسُّ

                                                           

، (42/854)« تفسري القرطيي»، و(1/595)« الكشاف»، و(88/492)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 (. 5/889)« فتح القدبر»، و(49/818)« اباليياب يف ليوم الكت»و

 .، واملصادر السابقة(6/18)« تفسري املاوردي»: بنِّر( 2)

 .ل خد: أي( 3)
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ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿: ن ا هل راٍض لني، فا هل بقولالنع  دلهل لىل أ

، كتى العي  بالرشبعة أو التعيد والصالح قد بكون استدراًجا، إن  م ﴾ٹ

 .اضع  هلبصاكي  صدق إبامن وخضوع وانكسار وتو

ليه  وا هل بستدرج الكافربن يف الدنها من كهث ال بعيمون، كام يف قصة موسى 

، صىل ا هل ليه  وسي قربش كادوا لينيي ، فقد نشأ يف ِكْجر فرلون، وكذلك السالم

 .فأنقذه ا هل منه ، ومحاه وأظهر دلوت 

 : ﴾ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿ *

، وكام قال [41: الطارق] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿اإلمهال، : اإلمالء

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿: سيحان 

ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ 

أمهيه  وَأْنِّره  وألطِه  الفرصة بعد : ، أي[412: آل لمران] ﴾ہ

 .(1)ةالفرص

واملرء من طيع  العجية يف الدلاء وتوقع التغهري ونزول العذاب ونرصة املؤمنني 

بستجهب لرغيات اليرش الرسبعة واملِّيومني، ولكن ا هل ال بعجل لعجية خيق ، وال 

 !التي ربام بندمون ليهها بعد وقولها

                                                           

« املحرر الوجهز»، و(8/584)« الكشاف»، و(6/811)ليواكدي « التفسري اليسهط»: بنِّر( 1)

 (.42/858)« تفسري القرطيي»، و(5/858)

« لسان العرب»، و(1/868)« النهابة»، و(111ص)« آناملفردات يف غربب القر»: وبنِّر أبًضا

 . «م ل ا»( 45/891)
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الكهد هنا يف مواجهة كهد الكائدبن وكفر الكافربن؛ وهلذا : ﴾ڳ ڳ ڱ﴿

: الطارق] ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ ڳ﴿ :قال

 .، فكهدي يف مقابل كهده  ومكره  وتكذبيه [46 -45

لهس ككهده  وكهد أنصاره  من الشهاطني، فكهده  : عنيب ﴾ڱ﴿: وقول 

 ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴿: ضعهف، كام قال ا هل

 .[16: النساء]

د راسخ ليص لىل بُ  ﴾ڱ﴿ووصف  بأن   وكي بأن  بطيء؛ ولكن  مؤكَّ

 .(1)التدارك

 : ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڦ﴿ *

ڳ ﴿هل أنت تسأهل  أجًرا، فرتبد منه  أن بعطوك مقابل دلوتك مااًل؟ : أي

العطاء ثقهل ليهنا، هذا هو املَْغرم، والنييُّ : بقولون: يأ ﴾ڳ ڱ ڱ

ما أكثر ما : كان بستعهذ با هل من املْأَث  واملَْغَرم، فقال ل  قائل صىل ا هل ليه  وسي 

ث فكذَب، ووعَد »: فقال! ن املَْغَرمتستعهذ با رسوَل ا هل م إنَّ الرجَل إِذا َغِرَم حدَّ

 .(2)«فأخلَف 

ويف هذا دلهل لىل أهن  أصحاب أموال، وفه  تعربض بمنعه  ليخري، وكيه  

صىل ا هل الشدبد ليامل، فهل تكذبيه  بسيب أن  كان بطيب منه  أجًرا؟ كال، فالنيي 

پ پ ڀ  ﴿، [91: األنعام] ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ﴿: بقول ليه  وسي 

جواب وهكذا .. [419: الشعراء] ﴾حب خب مب ىب يبجت﴿، [51: الفرقان] ﴾ڀ ڀ

                                                           

 .، واملصادر السابقة(9/498)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 1)

 .ريض ا هل لنهامن كدبث لائشة ( 529)، ومسي  (8891)أخرج  اليخاري ( 2)
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الرسل مجهًعا، فالدلوة لهست خاضعة ليمساومات املالهة، وال تتطيَّب من املدلوبن 

رضائب وأموااًل باهِّة، بل هي دلوة التطهر والصالح، والغالب أن أهيها ه  

ْبن ُمثَْقُيون، بقولون الفقراء والضعفاء واملساكني، فهل هؤالء لن ندفع ما : من الدَّ

 !واستحقاقات مالهة؟برتتب لىل دلوتك من تيعات 

 : ﴾ڃ چ چ چ چ ڇ﴿ *

يِعون لىل الغهب وبنقيون من ، لهس األمر كذلك، فه   فهعيمون كل يشء، وبطَّ

 !ال بعيمون، وال بكتيون، وال بقرؤون

ب، فهل لنده  من الغهب ما نفس  ال بعي  الغه صىل ا هل ليه  وسي والنييُّ 

 !لهس لنده؟

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿ *

 : ﴾ژ ڎ ڈ ڈ

كام ذكر ا هل تعاىل قصة أصحاب اجلنة َمثَاًل لقربش، وهتدبًدا هل  بأهن  إن كفروا 

هب ؛ ذكر لنيه    . (1)قصة ذي النُّون صىل ا هل ليه  وسي سهعذِّ

  بشمل ، وإن كان احلك(2)لقضائ  وقدره: ﴾ڇ ڇ﴿ :واملقصود بقول 

ل ما بشاء؛ فاصرب  ل ما بشاء، وبؤجِّ أبًضا األمر الرشلي، فا هل بكتب ما بشاء، وبعجِّ

بد من الصرب لىل  حلك  ا هل باملرض والصحة، والقوة والضعف، والغنى والفقر، فال

، وإذا أمرك باإللراض الَقَدر، واصرب حلك  ا هل الرشلي، فإذا أمرك ا هل بالصالة َفَصلِّ 

                                                           

 .احلوت: النُّون( 1)

« التحربر والتنوبر»، و(8/126)« قنديتفسري السمر»، و(88/499)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

(89/411.) 
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ذا أمرك باهلجر فاهجْر هجًرا مجهاًل، وإذا أمرك بالصرب فاصرب صرًبا فألرْض، وإ

 .مجهاًل 

ال بقع منك ما وقع لصاكب ف: أي ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ﴿

: ، فضاق َذْرًلا بقوم (1)، وكان يف العراق يف نِهنََوىليه  السالماحلوت، وهو ُبونس 

أن لن نضهِّق : أي، [21: األنيهاء] ﴾گ گ گ ڳ ڳ﴿

، فخرج مغاضيًا، وركب السفهنة، فعطيت (2)  دلوة هؤالء القومليه ، وأن  ال بيزم

آت بام : ، بعني[418: الصافات] ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں﴿: وُألقي يف اليحر

 .(3)ُبالم ليه 

ڳ ڳ ﴿: نادى رب : ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ﴿

ظيمة جوف احلوت، وظيمة : [21: األنيهاء] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

نا، هذا صوت : بقولون ، وقد ُروي أن املالئكة كانوا(4)اليحر، وظيمة اليهل با ربَّ

 .(5)!معروف من مكان غري معروف

                                                           

« تفسري القرطيي»، و(6/4921) «تفسري ابن أيب كات »، و(49/682)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 (.44/891)« التحربر والتنوبر»، و(5/866)« تفسري ابن كثري»، و(2/821)

« تفسري املاوردي»و، (6/818)« تفسري الثعييي»، و(46/812)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 «زاد املسري»، و(1/91)« املحرر الوجهز»، و(45/461)ليواكدي « التفسري اليسهط»، و(8/166)

 (.5/866)« تفسري ابن كثري»، و(44/888)« تفسري القرطيي»، و(8/819)

« التفسري املِّهري»، و(5/42)« تفسري اليهضاوي»، و(1/61)« تفسري اليغوي»: بنِّر( 3)

 (.1/114)« ح القدبرفت»، و(2/411)

 .(5/861)« تفسري ابن كثري»، و(8/841)« زاد املسري»، و(5/854)« تفسري اليغوي»: بنِّر( 4)

« الدلاء»، و(49/682)« تفسري الطربي»، و(88)البن أيب الدنها « الفرج بعد الشدة»: بنِّر( 5)

 (.48/111)، (41/859)« الدر املنثور»، و(4119)لييههقي « األسامء والصفات»، و(11)ليطرباين 



373 
 

والكِّ  بكون يف داخل اإلنسان وال بيوح ب ، فكان ُبونس ضائًقا بام جرى من 

قوم ، وهو أبًضا مكِّوم يف بطن احلوت بام صار إله  األمر، نادٌم لىل ما جرى من ، 

ې ې ې ې ى ى ﴿: حان  لن بعقوبلا مٌ أن  ال بزبل لن  هذا الكرب إال ا هل، كام قال سي

 .[21: بوسف] ﴾ائ

ک ک گ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿ *

 : ﴾گ گ گ

ڻ ﴿: فقد جعل ا هل تعاىل احلوت بيقه  بالساكل، فأخرج  احلوت، كام يف قول 

ہ ہ ہ ہ ھ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

، فتداركت  نعمة ا هل ولنابت ، فسي  من [411 -418: الصافات] ﴾ھ ھ

ق ل  االجتياء وكسن املآب، فعىل اإلنسان أن بسيِّح ا هل إذا لىص  الذم والعقاب، وحتقَّ

، وكام [89: امليك] ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿: مثيام سيَّح أصحاُب اجلنة

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿: التسيهح واالستغفار ليه  السالمأهل  ا هل ُبونس 

 .[418: الصافات] ﴾ۀ

، (1)بعني أتى بام بذم ليه : ﴾ک گ گ گ گ﴿

 .ذموم، فا هل تعاىل غفر ل غري موهو قد ُنيذ بالعراء، ولكن  

يقي يف بطن ل ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک﴿: أو أن املعنى

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿: احلوت، كام يف قول 

                                                           

« تفسري املاوردي»، و(8/126)« تفسري السمرقندي»، و(88/814)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 (.89/416)« التحربر والتنوبر»، و(11 -6/18)
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أخرج  من بطن احلوت، وأخرج  بعفو ف ﴾ڑ﴿، ولكن [411: الصافات] ﴾ھ

 .ومغفرة

 : ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿ *

إىل ومتَّعه  ا هل أرسي  إلهه  مرة أخرى، واختاره واصطفاه، فآمن قوم ، : بعني

 .كني

بالصرب، ولدم االستعجال  صىل ا هل ليه  وسي فهي دلوة لرسول ا هل 

بني، وتفوبض األمر لرب العاملني، فاألمر من  وإله ، وهو ويل الصاحلني  ليمكذِّ

د املفسدبن بالنَّكال، لكن متى؟ وكهف؟ وأبن؟ فهذه موكولة  بالعاقية احلسنة، ومتولِّ

ر،   .[488: وده] ﴾ڳ ڳ ڱڱ﴿إىل اجليار املدبِّ

وقد بقع كثرًيا ليمصيحني والغهوربن استيطاء التغهري والفرج، واالنزلاج من 

يه  بالعياد، وبرون أهن  بدلون وبدلون، وال  تقيب الِّاملني يف اليالد، وَتَيعُّ

ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حتخت ﴿: ُبستجاب هل ، ويف مثل هذا السهاق قول  تعاىل

 .[85: األنعام] ﴾مح جخ مت ىت يت جث مث ىثيث حج مج جح

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿ *

 : ﴾ہ ہ

، وبقولون فهك قواًل شدبًدا، وُياولون أن (1)بنِّرون إلهك نًِّرا كدبًدا: أي

بؤثِّروا يف دلوتك، وأن جيعيوك تنزلق لن الطربق وتنحرف ولو قيهاًل، كام قال 

. [11: اإلُساء] ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿: سيحان 

 .[9: القي ] ﴾ۆ ۆ ۈ ۇ ۇ﴿: وقال قيل

                                                           

 .«ح د د»( 2/41)« تاج العروس»، و(8/418)« لسان العرب»: بنِّر. من احلدة( 1)
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ت  ُياولون أن بسقطوه لن  ومن معاين هذه اآلبة أهن  بشدة نِّره  إله  وِكدَّ

 . صىل ا هل ليه  وسي الطربق، فال بدلوه بميش 

، واستدلوا ب  لىل إثيات اإلصابة بعني  ومحي  بعضه  لىل املعنى احِليسِّ

 .أن املقصود معنوي واألقرب، (1)احلاسد

، فألاد (2)نفاه رب  يف أول السورة وهذا قد: ﴾ۀ ہ ہ﴿

ذكره يف آخر السورة؛ توبهًخا هل ، وتعجهيًا من  بعدما ساق يف السورة من املعاين 

 .والقصص واألمثال ما فه  مقنع ليعقالء

 : ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے﴿ *

بكامل العقل، وصدق  صىل ا هل ليه  وسي يف صدر السورة أثنى ا هل لىل النيي 

ۀ ہ ﴿: دلهاء واألغيهاء، ويف آخر السورة قالالدلوة، ونفي هت  األ

شارة إىل أن إ ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ہ ہ

ًقا بشخص رسول ا هل  ، وإنام صىل ا هل ليه  وسي األمر بالنسية ليمرشكني  م بكن متعيِّ

ًقا هبذا القرآن، فمنذ أن سمعوه بدؤوا برشقون وبغربون وب قولون ما  م كان متعيِّ

ست مع شخص ، بل مع دلوت  التي تسييه  ميكه  بقولوه من قيل، فمشكيته  له

ورباسته ، وتكرس لاداهت  وتقالهده  الرشكهة، وتعهد تشكهل لقوهل  وأدباهن  

: ولالقاهت  ولاداهت ، وهي خري هل  لاجاًل وآجاًل، ولز ورشف، ولكنه  ال بفقهون

 .[11: الزخرف] ﴾ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ﴿

كقون  ه  ُيارصون  يف مكة، وبالف ﴾ہ ھ ھ ھ ھ﴿

أسي  من بني فالن رجل، وأسي  من بني فالن اثنان، : من بهت إىل بهت، وبقولون

                                                           

 (.2/814)« اليغوي تفسري»، و(88/818)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 .﴾ک ک ک گ گ گ﴿: لند قول  تعاىل( 2)
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واألمر ألِّ  وأوسع، فهي رسالة ا هل . وأسي  أبو بكر، وأسي  ليل، وأسي  مصعب

 .لييرش، ومهام كارصوها فهي إىل انتشار وانتصار

، (1)﴾ہ ھ ھ ھ ھ﴿: وهذه رابع سورة يف القرآن فهها

قرآن سهرشق وبغرب، وبسمع ب  الناس، وبرتفع صوت األذان ففه  أن هذا ال

يف مجهع أرجاء األرض، فال بيقى يف « أشهد أن ال إل  إال ا هل، وأن حممًدا رسول ا هل»بـ

، بعزِّ لزبٍز، أو بُذلِّ األرض بهت َمَدٍر وال َوَبر إال أدخل ا هل تعاىل فه  هذا الدبن

 .(2)ذلهل

قت، وهذا من األجر غري املمنون، وهذه القوة والعزة التي ولد  ا هل تعاىل هبا حتقَّ

ق ا هل تعاىل ما ولد ب  رسوَل   من اخليود والفالح والنجاح،  صىل ا هل ليه  وسي فحقَّ

 .[8: النرص] ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ﴿: و م بقيض  كتى نزل ليه 

 .واحلمد  هل رب العاملني

  

                                                           

 (.81)« سورة التكوبر»، و(21)« ﴾ٱ﴿سورة »، و(411)« سورة بوسف»كام هنا، و( 1)

اري ( 2) : سمعُت رسوَل ا هل صىل ا هل ليه  وسي  بقول: قال ريض ا هل لن كام يف كدبث مته  الدَّ

و ليبُلَغنَّ هذا األمُر ما بلَغ الليُل والنهاُر، وَّل يرتُك اهللُ بيَت َمَدر وَّل َوَبر إَّل أدخَلُه اهلل هذا الديَن، بعزِّ عزيز أ»

ا ُيِعزُّ اهللُ به اإلسالَم، وُذَّلًّ ُيِذلُّ اهللُ به الكفرَ بُذلِّ ذليل،  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿: «سورة الذاربات»وتقدم خترجي  يف . «عزًّ

 .﴾ېئېئ
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*  

ثني والعيامءاسمها لن  .(1)«سورة احلاقة»: د لامة املفرسبن واملحدِّ

 .(2)اثنتان ومخسون آبة  *

 .(3)بإمجاع العيامء  *

، ﴾ک﴿: َشيَّبتني هوٌد، وأخواهتا»: كدبث مشهور  *

 .(5)وال بصح. (4)«﴾ٱ ٻ ٻ﴿، و﴾ے﴿و

 : ﴾ے ۓ﴿ *

ل، فكأن ب ﴾ے﴿: العِّهمة بقول بستهل ربنا سيحان  هذه السورة  املد املثقَّ

دة،  اإلنسان لند ما بمد احلاء برتفع إىل ليو شاهق بقدر طاقت ، ث  تأيت القاف املشدَّ

                                                           

، (6/459)« صحهح اليخاري»، و(1/148)« تفسري مقاتل»، و(614ص)« تفسري جماهد»: بنِّر( 1)

، (42/851)«  القرطييتفسري»، و(88/815)« تفسري الطربي»، و(5/181)« جامع الرتمذي»و

 (. 89/441)« التحربر والتنوبر»و

: األوىل لهست رأس آبة، واختيف يف قول ﴾ ے﴿: ومخسون آبة؛ بالتيار قول إكدى : وقهل( 2)

فنون األفنان يف لهون »، و(858ص)« اليهان يف لدِّ آي القرآن»: بنِّر. أبًضا[ 86: احلاقة]﴾ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿

 (.89/444)« التحربر والتنوبر»، و(841ص)« ل القراء وكامل اإلقراءمجا»، و(845ص)« ليوم القرآن

 (.42/856)« تفسري القرطيي»، و(1/882)« زاد املسري»، و(5/856)« املحرر الوجهز»: نِّرب( 3)

، وأكثر طرق  ريض ا هل لن من كدبث سهل بن سعد ( 5211)« املعج  الكيري»أخرج  الطرباين يف ( 4)

 .﴾ے﴿: ال تذكر

 . «سورة الواقعة»، وما تقدم يف أول (4984)« السيسية الضعهفة»: ِّربن( 5)
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: فكأن  بنزل بثقل، وكأنك تسمع صوت ارتطام شدبد ورضبة ُمدوبة؛ هي

، واستفتح تعاىل السورة هبذا اليفظ ﴾ڀ﴿، ﴾ېئ﴿، ﴾ے﴿، ﴾ے﴿

، و م بينيِّ  صف ملوصوف حمذوف، وقد و ﴾ے﴿، فـ﴾ے﴿ ما هياملعربِّ

 . ال ُبعرف أول األمر ما هي

 : ومن معناها

، فهو يشء ُيق، أي -1  ﴾ک﴿بقع؛ وهلذا سامها تعاىل بـ: أهنا مأخوذة من احلقِّ

چ چ ﴿: ، وقال[4: الواقعة] ﴾ڑ ک ک ک﴿: قالف

 . [11: بس] ﴾ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ﴿: ، ومن  قول  سيحان [45: احلاقة] ﴾ڇ ڇ

أهنا كقٌّ من كهث إن كامل العدل بقتيض اليعث، فهقتص من الِّا م ليمِّيوم،  -2

 . وبنترص ليمغيوب الضعهف املستضعف من الغالب املعتدي

 .فهي كق بمقتىض العدل واحلكمة اإلهلهة التي قد ال تِّهر بتاممها يف الدنها

؛ ألن ا هل ُيق فهها احلق، وبيطل فهها الياطل، فف -3 ي الدنها جدل كثري وهي كقٌّ

ۈ ۈ ٴۇ  ۆ ﴿: وأسئية ومنازلات وخصومات، وكل أمة قد ُزبِّن هلا لميها، كام قال

 . [412: األنعام] ﴾ۋ

ومن ككمة ا هل أن جعيها كذلك؛ ألن هذه املنافسات من أسياب دبمومة احلهاة 

)﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿: وتدافع القوى
 .[854: اليقرة](1

، [44: اجلن] ﴾ائ ەئ ەئ وئ﴿: يف هذه الدنها طرًقا شتى ومن ككمة ا هل أن جعل لييرش

ٌ ملا ُخلق له»و ، وأقام لىل اجلمهع كجت  اليالغة التي قد تِّهر وقد ختفى، (1)«كلٌّ ميَّسَّ

 . لكن  يف اآلخرة ُيق احلق وبيطل الياطل، وبنترص ليحق، وبقه  القسط واملهزان

                                                           

تفسري »، و(481 -88/482)ليواكدي « التفسري اليسهط»، و(41/85)« تفسري الثعييي»: بنِّر( 1)

 (.2/811)« اليغوي
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، وهي ﴾ېئ﴿ ، وهي﴾ڀ﴿، وهي ﴾ک﴿، وهي ﴾ژ﴿وهي 

 . ﴾ک﴿ ، وهي﴾ے﴿

ى وطول  وتنول  وكثرة أكداث ، وال جتد  وكثرة األسامء تدل لىل لِّمة املسمَّ

 . القرآن الكرب يف ﴾ڎ ڈ﴿هذا يف أسامء 

 : ﴾ۓ ڭ ڭ﴿ *

رة، مثل قول  ، وهو [8: القارلة] ﴾ٺ ٺ ٺ﴿: وهذه صهغة قرآنهة متكرِّ

ر معن ك اخلهال؛ لتصوُّ  ى سؤال تعِّه  وترههب، بذهب بالعقل كل مذهب، وُيرِّ

، واستحضار أكداثها؛ ألن اإلبامن باآلخرة ال بكفي فه  قهام كجة ﴾ے﴿

ًرا، بل بنيغي أن بالمس املشالر واألكاسهس، وبدالب  العقل أو الرشع لهكون مؤثِّ

 . ، كتى بصيح كاحلقهقة القربيةاخلهال، وأن بعهش املرء فه  لىل سيهل التوه

 : ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿ *

فقد أخربه  ﴾ہ ہ﴿: يشء يف القرآن كلُّ »: قال ُسفهان بن ُلههنة

 .(2)«في  خيربه ب  ﴾ڀ ڀ﴿: ب ، وكلُّ يشء

ثالث لرشة مرة، كيها  ﴾ہ ہ﴿: وهذا يف الغالب؛ فقد جاءت

، وما لداها فقد أخربه ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿: أخربه هبا، إِالَّ ما يف هذه السورة

 :هبا، وهي

                                                                                                                                                    

من ( 8619 -8611)« صحهح مسي »، و(1554، 1919، 1915)« صحهح اليخاري»كام يف ( 1)

 .ريض ا هل لنه مران ر ولكدبث ليل وجاب

املفردات يف غربب »، و(88/811)« تفسري الطربي»، و(8/15)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 2)

« لمدة القاري»، و(1/855)« فتح الياري»، و(815 -8/811)« تغيهق التعيهق»، و(848ص)« القرآن

 (.8/181)« إرشاد الساري»، و(44/481)
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، ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿ :«سورة املدثر»يف 

 ں ں ڱ﴿: «سورة االنفطار»، ويف ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿: «رسالتسورة امل»ويف 

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

: «سورة املطففني»، ويف ﴾ےۓ  ے ھ ھ ھ

 ڻ ڻ ں﴿: ، وأبًضا﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ﴿

 پ ٻ ٻ﴿: «سورة الطارق»يف و، ﴾ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 ہ ہ﴿: «سورة الييد»، ويف ﴾ڀ ڀ پ پ پ

 پ﴿: «سورة القدر»، ويف ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ

، ويف ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 ڇ ڇ﴿: ، وأبًضا﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿: «سورة القارلة»

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

كيها ف ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ﴿: «سورة اهلمزة»، ويف ﴾ژ

 .«سورة احلاقة»أخربه لنها، إال ما يف 

 :«سورة األكزاب»يف : ، فقد جاءت ثالث مرات﴾ ڤ ڤ ﴿أما 

 ڤ ﴿ :«سورة الشورى»، ويف ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ﴿

 ڀ ڀ پ پ﴿: «سورة ليس»، ويف ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 ڀ ﴿: ، في  خيربه فهها رصاكة، إال أن  يف الثالثة قد بكون أخربه؛ ألن  قال﴾ڀ
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ى أم ال، إِالَّ أن ﴾ڀ ڀ ح هل هو تزكَّ من ا هل تعاىل « لعل»، فهو وإن  م برصِّ

 .(1)ليتحقهق

؛ ألن لغة ﴾ۓ ڭ﴿ :واملقصود التعِّه  والتهوبل، وتوجه  اإلنسان إىل أن بسأل

اليرش لادًة تقف لاجزة، وتقرص لن التعيري لن بعض املعاين التي ال نِّري هلا فهام برى 

وبشاهد وبيمس، فالناس بعرفون أشهاء؛ ألهن  رأوها بألهنه ، أو بمقابستها 

ء لِّه ، فام َرَأْوُه يش ﴾ے﴿بشيههاهتا، أو بالشهود الذبن بصفوهنا، لكن أمر 

ه أكد من الناس فهصف  هل ، فإن  من أمر الغهب، وهو أمر بالغ وال رآوال َرَأْوا مثي ، 

ال : يأ ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ﴿: لز وجليف اهلول مييًغا ال بعيم  إال ا هل سيحان ؛ وهلذا قال 

 . (2)تدري وال أكٌد بدري

 . ولادًة ما برد بعد هذه الصهغة ما بشي  اجلواب الذي بزبد األمر مهابًة ولِّمة

صهغة املضارع، فإن األمر خيتيف، وقد بدل ب ﴾ڀ ڀ﴿: ظأما إذا جاء اليف

، [8: ليس] ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ﴿: لىل نفي العي ، كام يف قول  تعاىل

نة إلثيات جواب، مثل قول (3)لست تدري: أي ڤ ﴿: ، ولادًة تكون متضمِّ

 .، ففه  إشارة إىل أن السالة قربية[41: الشورى] ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 : ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿ *

                                                           

لينحاس « إلراب القرآن»: ، وبنِّر(198 -2/194) «أضواء اليهان»باختصار من تتمة ( 1)

 (.89/441)« التحربر والتنوبر»، و(8/465)« اإلتقان»، و(856 -1/855)« فتح الياري»، و(5/411)

« تفسري القرطيي»، و(2/811)« تفسري اليغوي»، و(48/1661)« اهلدابة إىل بيوغ النهابة»: بنِّر( 2)

 (.89/448)« التحربر والتنوبر»، و(42/851)

 . «سورة ليس»بنِّر ما سهأيت يف ( 3)
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كن  ذكر هلا اساًم آخر؛ زبادة يف هتوبيها، وملء ، ل﴾ے﴿ي ه ﴾ڀ﴿و

بت ثموُد ولاٌد هبا»: العقول واألسامع والقيوب هبوهلا، في  بقل : ، و م بقل«كذَّ

؛ ألن التكرار إذا زاد لىل ثالث فهو غري مستساغ يف لغة العرب؛ وهلذا ﴾ے﴿بـ

ع سيحان  يف اليفظ، فجاء باس  جدبد بكشف لن صفة من صفاهتا  لهية، وهو الرَّ نوَّ

 . (1)ال رب بشدة لىل األسامع والقيوب: القرع، أي

وذكر ا هل ثموَد ولاًدا؛ ألهنا قيائل من العرب العاربة الذبن كانوا ث  بادوا، وه  

معروفون بمساكنه  القربية نسيهاا من مكة يف جزبرة العرب، وقد كان العرب بمرون 

تغن لنه  قوة أجسامه  ولامرهت  لىل مساكنه ، فهشاهدون آثاره  القائمة، و م 

 . كني جاءه  العذاب، ويف ذلك العربة والعِّة لغريه 

 ويف ذلك تنيه  لقربش أنك  لست  أكثر منه  لدًدا وال أقوى منه ، فه 

 .[9: الروم] ﴾ک ک ک ک گ گ گ﴿

ک ک کک گ گ گ گ ﴿: صىل ا هل ليه  وسي وفه  تسيهة لينيي 

 .إن العقاب بنتِّره ، فإن آمنوا وإال ف[21: مرب ] ﴾ڳ

 : ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿ *

تقع يف احِلْجر، شامل اجلزبرة العربهة، وه  قوم صالح، وما زالت  وديار ثمود

آثاره  موجودة لىل الطربق بني احلجاز والشام، وكانت قربش بمرون ليهها وه  

كانوا  ، وقد(2)يف طربق  إىل تيوك صىل ا هل ليه  وسي ذاهيون إىل الشام، ومر هبا النييُّ 

                                                           

« تفسري أيب السعود»، و(88/865)« تفسري الرازي»، و(8/161)« تفسري القشريي»: بنِّر( 1)

 (.41/199)« روح اليهان»، و(9/498)

 (.8921)« صحهح مسي »، و(8821، 8812)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 2)
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: احلجر] ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿: أشداء أقوباء

  .﴾ۉ﴿، فذكر ا هل هنا أهن  ُأهيكوا [28

ويف ذلك إشارة ضمنهة إىل جربمته ، وهي الطغهان، واجلزاء من جنس العمل؛ 

بوا نيهَّه  صاحلًا  گ گ ﴿: ليه  السالمفألهن  طغوا وكفروا وكذَّ

، ويف [11: األلراف] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

لتي قضت ليهه  وأهيكته  لن ا ﴾ں﴿ي طغهان ظاهر، فكان لقاهب  بـهذا التحدِّ 

 .وترك ا هل تعاىل بهوهت  وآثاره  ِلرْبة تدل ليهه َبْكرة أبهه ، 

 .(1)ويف لذاهب  أقوال أخرى

 :﴾ې ې ې ې ى ى ائ﴿ *

، وقد (2)انوا بسكنون جنوب اجلزبرة العربهةك ﴾ې﴿يتقسه  والتنوبع، ول ﴾ې﴿

: اره ، وترى آثاره ، وآثار قوم لوط، كام قال تعاىلكانت العرب تسمع أخي

ڎڎ ڈ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴿

 . [482، 481: الصافات] ﴾ڈ ژ

ََص العاتية ْ الربح الشدبدة، التي ال تذر شهئًا أتت ليه  إال جعيت  : والريح الرصَّ

مه ،   : تمل عدة معانحت ﴾ى﴿وكالرَّ

، فهُسمع هلا صوت، والرباح إذا لصفت  باألبواب والنوافذ بكون أهنا التي َترِصُّ

 .هلا صوت خمهف وصفري مرلب

                                                           

، (1668 -48/1661)« بة إىل بيوغ النهابةهلداا»، و(819 -88/811)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 (. 5/881)« فتح القدبر»، و(1/882)« زاد املسري»، و(6/16)« تفسري املاوردي»و

، (46/811)« تفسري القرطيي»، و(1/868)« تفسري اليغوي»، و(1/88)« تفسري مقاتل»: بنِّر( 2)

 (.86/15)« التحربر والتنوبر»، و(1/4295)« يف ظالل القرآن»و
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، واجتامع هاتني (1)أو أهنا الربح الياردة، زبادة لىل شدهتا التي حتدث صوًتا

الربح الرصِّ هتيك »: الصفتني جيعيها أكثر شدة وقسوة؛ ولذلك كانت العرب تقول

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿: ، كام قال سيحان «احلرث والنَّْسل

 . [441: مرانآل ل] ﴾ڄ ڄ ڃڃ

 : بقول لغالم  (2)وكان العريب

ْد فإنَّ اليهَل لهٌل قرُّ 
بُح با واقُد ربٌح رِصُّ ***  َأْوقِ  والرِّ

 إِن َجَييَْت ضهًفا فأنت ُكرُّ ***  للَّ برى ناَرك َمن بمرُّ 

، وهو مناسب حلال القول، (3)بالغة يف الشدة مييغها: يأ ﴾ى﴿ووصفها بكوهنا 

بوا فإهن  َلَتْوا لن أم  .بالربح العاتهةر رهب ، فُعذِّ

 :﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ﴿ *

ات باخلري واملطر، ويف : ﴾ائ ەئ﴿ رات ليناس، وميرشِّ باح مسخَّ األصل أن الرِّ

بح باإلفراد،  القرآن مواضع كثرية بذكر ا هل تعاىل فهها هذا املعنى، لكن  هنا ذكر الرِّ

 ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿:  قول وهذا دلهل لىل أهنا َلِقه ، كام يف

ز بعضها بعًضا، وإنام هي ربح [14: الذاربات] ُئ بعضها بعًضا وبعزِّ ، لهست رباًكا هيدِّ

اللهمَّ »: كان إذا لصفت الربُح بقول صىل ا هل ليه  وسي واكدة، وقد ُروي أن النييَّ 

ا ا، وَّل جتعلها رُي  فالقرآن  ، ولكن  ظاهر يف لغة القرآن،(4)وال بصح. «اجعلها رياح 

                                                           

 .، واملصادر السابقة(1/469)« تفسري ابن كثري»، و(41/466)« تفسري املاتربدي»: بنِّر( 1)

 .﴾ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ﴿: «سورة القمر»تقدم خترجي  يف ( 2)

، (1/599)« الكشاف»، و(88/819)« تفسري الطربي»، و(1/184)« تفسري مقاتل»: بنِّر( 3)

 (.89/446)« برالتحربر والتنو»و، (42/859)« تفسري القرطيي»و

ريض من كدبث ابن لياس ( 44588)« املعج  الكيري»، والطرباين يف (8156)أخرج  أبو بعىل ( 4)

 (.1841)« السيسية الضعهفة»: وبنِّر. ا هل لنهام
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ژ ڑ ﴿:  الغالب ليرمحة، كام قاليف ﴾ڄ﴿يعذاب، وبذكر ل ﴾ەئ﴿بذكر 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

، فهي [16: الروم] ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

رة لييرش يف الزرع واحلرث واملطر واإلنيات والتيقهح والتيشري، وأما  بمجمولها مسخَّ

رة   .ليهالكالربح الواكدة فمسخَّ

، مثل التعيري بالتيشري بالعذاب، وبدل أن تكون والتعيري بالتسخري فه  ُسخربة

رة ليهه  رة هل  صارت مسخَّ  .مسخَّ

وهنا حتدبد مدة العذاب، ومعناه أن الربح بدأت يف الصياح : ﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ﴿

 .وانتهت يف اليهل؛ ولذلك صارت األبام أكثر من اليهايل

: ومعناه، استعامل قرآين لهس مشهوًرا لند العرب هوف ﴾ۇئ﴿: وأما قول  تعاىل

، ومما بعرف  الناس أن  قد تعصف الرباح ث  تسكن (1)أهنا متصية متتابعة غري منقطعة

 .ث  تعصف، لكن األمر بالنسية هلؤالء كان متصاًل دون انقطاع أو هدوء أو توقف

وقد رأبنا آثار الدمار املرلب الذي خيَّف  إلصارات كثرية، مع أهن  كانوا 

رون ُس لت ، في  بستطهعوا ل  دفًعا وال حتوباًل، ولهست هذه برصدون كركت  وبقدِّ

 .األلاصري يف شدهتا كالربح التي ُسيِّطت لىل القوم املذكوربن

القضاء، ومن  تسمهة السهف باحلُسام؛ ألن  : واحَلْسمأهنا قاضهة، : ومن معناه

ۆئ ﴿: هنا، فالربح أبادهت  واستأصيته ، و م تستثن منه  أكًدا؛ وهلذا قال تعاىل (2)بقطع

                                                           

« الطربي تفسري»و ،(8/882) «الرزاق تفسري ليد»، و(614ص)« تفسري جماهد»: بنِّر( 1)

« التحربر والتنوبر»، و(5/851)« املحرر الوجهز»، و(41/461)« ملاتربديتفسري ا»، و(88/844)

 .﴾ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ﴿: «سورة القمر»، وما تقدم يف (89/441)

 .، واملصادر السابقة(42/859)« تفسري القرطيي»، و(81/688)« تفسري الرازي»: بنِّر( 2)
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، وقد بكون الضمري لائًدا إىل أرضه ، أو بكون املقصود يف هذه احلادثة ﴾ۆئ ۈئ ۈئ

 .فرتى القوَم فهها رصلى جمندلني لىل األرض: العِّهمة

م أن و، ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ﴿: «سورة القمر»ويف : ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ﴿ كل ما تقدَّ

: وتأنهث ، مثل كان الفارق فه  بني املفرد واجلمع هو تاء التأنهث، فإن  جيوز تذكريه

ر بالتيار اليفظ، وبؤنَّث بالتيار املعنى«شجر، وشجرة»  .(1)، فُهذكَّ

، (2)هنابة اليشء: والَعُجزفقد شيَّهه  بالنخل التي اْجتُثت من فوق األرض، 

وهو تشيه  ميتكر مرلب، وأصيح الشعراء بستعريون  يف احلوادث العِّهمة، ومن  

ِشهد َمكي ليرَّ قول ُيهى الرَبْ
(3):  

امكَة الذبـ  ـن ُرُموا لدبك بداهه ْ ***  إن الرَبَ

لة بادب ْ ***  ُصْفُر الوجوه ليهه ُ   ِخَيُع املَذَّ

 ألجاُز نخل خاوب ْ ***  فكأهن  مما هب 

ك  يف ذكر األلجاز من اإللجاز؛ ألن  أشار ! فأصيح مثاًل ُب رب، وسيحان ا هل

النخية قد تنكرس يف الربح  إىل اقتالع النخل من جذوره، وهذا قيَّام ُيدث؛ فإن

رنا  العاصف أو متهل، لكنها ال تنقيع؛ لتجذرها يف األرض، وهذا األخذ الشدبد بذكِّ

                                                                                                                                                    

« يف غربب القرآناملفردات »، و(5/4299)« الصحاح»و، (4/581)« مجهرة اليغة»: وبنِّر أبًضا

 .«ح س م»( 885ص)

 .«سورة القمر»بنِّر ما تقدم يف ( 1)

« التحربر والتنوبر»، و(42/864)« تفسري القرطيي»، و(1/849)« تفسري ابن أيب زمنني»: بنِّر( 2)

 . ، واملصادر السابقة(89/442)

 . «ع ج ز»( 5/811)« لسان العرب»، و(4/845)« العني»: وبنِّر أبًضا

سمط النجوم »، و(88/415)« هنابة األرب يف فنون األدب»، و(5/881)« العقد الفربد»: بنِّر( 3)

 (.8/144)« العوايل يف أنياء األوائل والتوايل
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ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿: بقول ا هل سيحان 

 .[418: هود] ﴾ڱ

﴾ىئ﴿: وقد اختلف املفَّسون يف قوله
مقطولة الرأس، وإذا : أهنا واألقرب، (1)

ىل أن تكون رؤوسها قد حتطَّمت وُقطِّعت، فأصيحت كانت أصوهلا قد ُقيعت، فأو

  .جذوًلا جمتثة من فوق األرض خاوبة من رؤوسها

ويف هذا إشارة إىل أن هؤالء القوم ال ثمرة وال بركة فهه ، وقد شيَّهه  ا هل 

 . بألجاز النخل اخلاوبة التي لهس فهها ثمر وال ُلُسب وال يشء ُبنتفع ب 

جاز النخل اخلاوبة الطول والثقل، من كهث الشكل ووج  الشي  بهنه  وبني أل

 .وقية النفع، فه  كانوا مقطولي اخلري والنفع

 : ﴾ىئ ی ی ی ی جئ﴿ *

ر جزاء َمن طغى ولىص، والعرب  ، ممن قرأ؛ لهعترب ولهتذكَّ هذا خطاب لغري معنيَّ

 . كانوا بعرفون ذلك، ويف هذا تيوبح هل  وهتدبد بالعقاب اإلهلي

ا لنه  إن  لذاب استئصال  .جاء ليهه  لن آخره ، و م برتك خُمرِْبً

 : ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿ *

ية يف القرآن، وقيل فرلون أم  و ﴾ٻ﴿ذكر خمترص لـ قوم ، وقصت  مفصَّ

 .، وقوم لاد، وثمودليهه  السالمأمة نوح، وإبراهه ، ولوط، وُشعهب : كثرية؛ منها

، (1)اإلجرام الكذب أو: فهي التي جاءت باإلفك، وهو: وأما املؤتفكات

 .(2)أن املقصود قوم لوط، فقد ذكره  ا هل تعاىل يف غري موضع هبذا واألقرب

                                                           

« زاد املسري»، و(6/12)« تفسري املاوردي»، و(462 -41/461)« تفسري املاتربدي»: بنِّر( 1)

« التحربر والتنوبر»، و (5/885)« فتح القدبر»، و(42/864)« يتفسري القرطي»، و(1/811)

 .، واملصادر السابقة واآلتهة(81/491)
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أربعون قربة يف بالد الشام، وكانوا بأتون الذكران من : وقيلوه  ثالث قرى، 

العاملني، وجربمته  الكربى تكذبب رسالة الرسل، وإمعاهن  يف الرشك والكفر، فيام 

: والتوكهد رفضومها، بل التربوا الطهارة جربمة، فقالوادلاه  نيهُّه  إىل الطهارة 

ال : ، أي[56: النمل] ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿

رون بهننا، وهذا مسخ يف الفطرة؛ ألن الفطرة اليرشبة بصيح أن  جييس أناس بتطهَّ

 . السيهمة َتْأَبى مثل هذا العمل

حوا انك: ، أي[14: احلجر] ﴾ھے﴿: بقول هل  ليه  السالموكان لوٌط 

النساء كام أمرك  ا هل وأكل لك  ورشع، ولهس املقصود بنات  فقط، وإنام بنات القربة 

 ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ﴿، ولكن ا هل أخرب لنه  أهن  (3)بتزوجوهنوالقيهية، بأن 

ْكرة[18: احلجر] نوع من اإلدمان وانتكاس الفطرة، واالفتتان باملتعة العابرة : ، والسَّ

؛ ألن اإلدمان (4)مر، واستحساهنا ولو كانت قيهحةاحلرام، وتطييها مهام كيَّف األ

احلاالت الشاذة التي جتد التشجهع بفسد الذوق أو بيغه ، ومثل هذه كثري من 

غ الشذوذ،  لت قوانني تسوِّ والرتغهب والقانون الذي ُيمهها، ويف العا م الغريب رُشِّ

 .وهذا من مسخ الفطرة واالنتكاس

                                                                                                                                                    

« تفسري اليغوي»، و(41/469)« تفسري املاتربدي»، و(5/845)ليزجاج « معاين القرآن»: بنِّر( 1)

 (.2/819)« تفسري ابن كثري»، و(2/812)

، (81/688)« يتفسري الراز»، و(6/12)« املاورديتفسري »، و(1/188)« تفسري مقاتل»: بنِّر( 2)

: «سورة النج »، وما تقدم يف (89/484)« التحربر والتنوبر»، و(42/868)« تفسري القرطيي»و

 .﴾ڇ ڇ ڇ﴿

« تفسري ابن كثري»، و(6/8168)« تفسري ابن أيب كات »، و(41/94)« تفسري الطربي»: بنِّر( 3)

 (. 48/481)« التحربر والتنوبر»، و(1/881)

 (.8/461)« فتح القدبر»، و(8/525)« الكشاف»، و(41/94)« تفسري الطربي»: بنِّر( 4)
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نِهعة : واخلاطئة * من تكذبب الرسل وسيِّه  ورد دلوهت ، فتعود إىل الفعية الشَّ

فعي  قوم لوط؛ ولذا فرس اخلاطئة بام بعدها ما فعي  فرلون ومن قيي  من األم ، وما 

 : ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿ :من لصهاهن  لرسول رهب 

الرسول املرَسل إىل كل قوم من هؤالء، فإفراد : وه ﴾پ ڀ﴿و

: هنا أمجل نِّاًم من أن بقالرسول لكل مجالة منه ، واإلفراد : يأ ﴾پ﴿

ن التفنن يف صهغ الَكيِ  من مجع م ﴾پ﴿، ملا يف إفراد «فَعَصْوا ُرُسَل رهب »

وإفراد؛ تفادًبا من تتابع ثالثة مجوع؛ ألن صهغ اجلمع ال ختيو من ثقل؛ لقية استعامهلا، 

 .(1)هاقفأن بأيت بجمع ث  مفرد ث  مجع أمجل يف الس

كأهن  رسوٌل واكد؛ ألهن  جاؤوا ليهه  السالمل ويف ذلك إشارة إىل أن الرس

األنبياُء إخوٌة »: بقول صىل ا هل ليه  وسي برسالة واكدة يف كقهقتها؛ وهلذا كان النييُّ 

ت ڃ ڃ ﴿: فأصل الدبن هو التوكهد. (3)«، أمهاهُتم شتَّى، ودينُهم واحٌد (2)لَعالَّ

: ، وهو التوكهد، وكل الرسل ُبعثوا بدبن واكد[49: لمران آل] ﴾چ چ چچ

: املؤمنون] ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ﴿

ۇئ ۇئ ۆئ ﴿: ؛ وهلذا قال تعاىل[8: هود] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻۀ﴿، [88

: الشعراء] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿، [415: الشعراء] ﴾ۆئ ۈئ

ُبيعث فهه  إال رسوٌل واكد، ، و م [414: الشعراء] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ﴿، [461

ب الرسَل مجهًعا بوه صاروا يف كك  من كذَّ  .وملا كذَّ

                                                           

 (. 488 -89/484)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 1)

ت (2) أراد أن أصل إبامهن  واكد، ورشائعه  . الذبن أمهاهت  خمتيفة، وأبوه  واكد: أوَّلد العالَّ

 (.45/449)لينووي « رشح صحهح مسي »: بنِّر. خمتيفة

 .ريض ا هل لن من كدبث أيب هربرة ( 8865)ومسي   ،(8118)أخرج  اليخاري ( 3)
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مرتفعة شدبدة قوبة، ال ُيتاجون بعدها إىل : يأ ﴾ڀڀ ڀ ﴿

 .(1)غريها

 :﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿ *

الطوفان الذي أغرق قوم نوح، : هنا واملقصود، (2)ارتفع وزاد: ﴾ٺ ٿ﴿

وقد بكون ل َّ األرض كيها؛ وهلذا امتن ا هل تعاىل لىل الناس املوجودبن يف زمن النيي 

من الطوفان، فه  وَمن بعده  من ذربة َمن كانوا بأهن  َنَجْوا ز صىل ا هل ليه  وسي 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ ﴿مع نوح،  -وهي السفهنة -حممولني يف اجلاربة

 .من ذرباهت ، محيناك  وأنت  يف أصالب آبائك : ، أي[8: اإلُساء] ﴾چ ڇ ڇ

ولىل هذا فالناس الذبن لاشوا لىل األرض وامتدوا فهها ه  من ذربة نوح، 

 .(3)ليه  السالممع نوح  وممن محل ا هل تعاىل

ر بحمل املرأة بجنهنها، وكأن اليرشبة ُولدت من جدبد بعد  والتعيري باحلَْمل بذكِّ

ز هذا؛ فإن لفظ ب ﴾ٿ﴿لرص آدم، وَسيِمت من االنقراض، والتعيري بيفظ  عزِّ

 .طيق لىل األنثىبُ  ﴾ٿ﴿

 :﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ *

 .القصة التي سقناها لك  تذكرة ولربة: يأ ﴾ٹ ٹ ٹ﴿

                                                           

، (6/19)« تفسري املاوردي»، و(88/842)« تفسري الطربي»، و(1/188)« تفسري مقاتل»: بنِّر( 1)

 (.89/488)« التحربر والتنوبر»، و(2/841)« تفسري ابن كثري»و

تفسري »، و(81/688)« تفسري الرازي»، و(1/815)ليواكدي  «التفسري الوسهط»: بنِّر( 2)

 (.2/841)« تفسري ابن كثري»، و(42/868)« القرطيي

« تفسري القرطيي»، و(81/688)« تفسري الرازي»، و(88/884)« تفسري الطربي»: بنِّر( 3)

 (.2/841)« تفسري ابن كثري»، و(42/868)
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، وااللتيار بآبات ا هل تعاىل ليهه  السالمااللتيار بقصص األنيهاء : فمن اَّلعتبار

يف الكون ويف النفس، وااللتيار بالتجارب والدروس التي تقع لإلنسان أو لغريه؛ 

ولذا فعمر اإلنسان ال بقترص لىل السنوات التي لاشها فحسب، وإنام بمتد سنني 

وبية قادمة يف الدنها ث  يف لصدق، وسنني ططوبية مضت أخربه ا هل لنها خرب ا

 .اآلخرة

واٍع، : َتِعي، واس  الفالل: وفعل: ﴾ڤ ڤ ڤ﴿

 برد يف القرآن يف غري هذا املوضع، وهو الهوم من أكثر األفعال  م ﴾ڤ﴿و

استخداًما يف الدلوة إىل الفه  واإلدراك وااللتيار من جهة، ويف الدلوة إىل الفعل 

 .الرشلي احلق من جهة أخرىج والترصف امليتزم باملنه

 :وكال األمرين مراد يف اآلية

 .فه  قصص السابقني وأسياب هالكه  -

االلتيار بذلك، بفعل اخلري املفيض إىل اليقاء واملجد والعز، وجتنب ما بؤول  -

 .إىل الرش والفساد واهلالك

بيدأ من ولربَّ باألُُذن؛ كفاوًة بالسامع، وتأكهًدا لىل االهتامم بالولي الذي 

األُُذن، وألن املرء إن غفل لن سامع احلكمة والعربة، فهو لن تدبرها أغفل؛ ولذا قال 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿: تعاىل

، وألن املقام مقام كدبث لن قصص السابقني، وال [81: ق] ﴾ڤ ڤ ڦ

 .إدراك  ومعرفت  إال بالسامعسيهل إىل 
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يف ذلك إشارة إىل ، و(1)صاكية ولي وإدراك وفه : يأ ﴾ڤ﴿: وقول 

العقول؛ ألن األُُذن ال َتِعي بذاهتا، فاألُُذن هي جمرى ليصوت أو السمع، ولكن 

 . الولي هنا هو ملدرك احلس، وهو العقل والفه  والفؤاد

ويف ذلك دلهل لىل لِّه  نعمة احلواس والعقل، وأن من تقدبر هذه النعمة 

 .كر والتدبر والنِّر وااللتيارلتفاالنتفاع هبا، وقد كثَّ اإلسالم لىل العقل وا

 : ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿ *

؛ ألن املقصود وقوع النفخة، ﴾ڦ﴿ م بينيِّ َمن الذي نفخ، وال ما هو 

والناس غاليًا ما بسألون أسئية تفصهيهة ال تنفعه  كثرًيا، وبغفيون لن املعنى واألثر 

 . وااللتيار

ن الذي نعرف  يف كالَقرْ ، لكن  لهس (2)الَقْرن:  لغة العرب هويف ﴾ڦ﴿و

 .احلهوانات، بل هو يشء غهيي، ال حتهط ب  لقول اليرش

 : والنفخات يف القرآن ثالث

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿: نفخة الَفَزع: النفخة األوىل

 . [21: النمل] ﴾ېئ

ْعق: النفخة الثانية ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿: نفخة الصَّ

 . ، فالناس كيه  بصعقون وبموتون[62: الزمر] ﴾پ پ پ ڀ

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿: نفخة اليعث: لنفخة الثالثةوا

 . [62: الزمر] ﴾ٹ ٹ

                                                           

« تفسري ابن كثري»، و(8/115)« ابن جزي تفسري»، و(42/868)« تفسري القرطيي»: بنِّر( 1)

 (.89/488)« التحربر والتنوبر»، و(2/841)

 .«ص و ر»( 48/868)« تاج العروس»، و(4/146)« الزاهر يف معاين كيامت الناس»: بنِّر( 2)
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 .(1)ليه  السالمإُسافهل : مها نفختان، والذي بنفخ هو: وقيل

يف صور الناس، وهذا من نتهجة : صورة، أي: عمج ﴾ڦ﴿: وبعضه  بقول

م بإذن  النفخ يف الصور، فإن  إذا نفخ يف الصور املرة األوىل خرب الكون كي  وهتدَّ

 . (2)خالق  ومنشئ 

وأما النفخة الثانهة، فهي التي بقوم فهها الناس لرب العاملني، وتذهب كلُّ روح 

 .إىل جسدها وصورهتا

كهف نجمع بني اآلبات التي تدل لىل كصول نفختني أو ثالث،  

 ؟﴾ڄ ڄ﴿وبني هذه اآلبة التي تنص لىل 

أخرى، إذ إن األمر ال بستدلي  لهس املقصود أن  ال بكون بعدها نفخة 

أكثر من نفخة لتحقهق املراد، فالواكدة تكفي هلذا، فإذا نفخ يف الصور كصل الدمار 

، فهي واكدة يف وقتها ال حتتاج إىل تكرار، وفه  إشارة سيحان  وتعاىلالذي بربده ا هل 

 . (3)إىل ضخامتها ولِّمتها وهوهلا

قوم فهها الناس لرب العاملني، واألمر ال والنفخة الثانهة هي أبًضا نفخة واكدة ب

 .بتطيب التكرار

 : ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴿ *

ھ ھ ﴿: واإلخيار هنا بدكِّ األرض بوافق ما جاء يف قول ا هل تعاىل

من وصف « سورة القارلة»، وما جاء يف [41: املزمل] ﴾ھ ے ے

                                                           

« املحرر الوجهز»، و(2/111)« تفسري املاتربدي»، و(9/889)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 .(89/481)« التحربر والتنوبر»، و(48/828)« ينروح املعا»، و(1/818)

 (.1/889)« تفسري املاوردي»، و(8/848)ليزجاج « معاين القرآن»: بنِّر( 2)

 (.41/481)« روح اليهان»، و(1/614)« الكشاف»: بنِّر( 3)
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، وكذلك مما برتتب لىل َدكِّ ﴾ڦ ڦڦ﴿اجليال بوم القهامة بأهنا ستكون 

، وهذا من [416: ط ] ﴾ڳ ڱ ڱ﴿: جليال بسطها، فتصيح كام قال سيحان ا

؛ فإن العرب إذا قالوا كِّ اء، أي: معاين الدَّ لهس هلا َسنام، بل ظهرها : هذه الناقة َدكَّ

 . (1)مستوٍ 

ۉ ۉ ې ې ې ې ﴿: «سورة الفجر»دل لىل أن ما جاء يف ب ﴾ڇ﴿ووصفها بأهنا 

 .(2)كهد والقوة والشدة، ال بعني التكرار، بل بعني التأ﴾ى

 : ﴾چ چ ڇ ڇ﴿ *

كدثت احلادثة الرههية، ذات الشأن املههب، وما كان ولًدا يف لي  الغهب : أي

 .الهوم، هو واقع ُبشاهد بالعهان وُبسمع باآلذان

 : ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴿ *

فهذه السامء املتهنة القوبة تنشق هلول ذلك الهوم العِّه ، فاملالئكة فهها نازلون 

 . املهامت اجلسام واخلَْطب اجلََيلصالدون يف

 .، لهست كعادهتا(3)ضعهفة ِرْخوة: يأ ﴾ڍ ڍ ڌ﴿

ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿ *

 :﴾ک ک ک

                                                           

 .«د ك ك»( 81/451)« تاج العروس»، و(8/881)البن قتهية « غربب احلدبث»: بنِّر( 1)

 .«سورة الفجر» يف بنِّر ما سهأيت( 2)

« تفسري السمرقندي»، و(41/416)« تفسري املاتربدي»، و(88/885)« تفسري الطربي»: بنِّر( 3)

 (.89/481)« التحربر والتنوبر»، و(8/191)
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ولهس املقصود َمَيًكا واكًدا، : ﴾ڎ ڎ ڈڈ﴿

، ولذا قال ابن لياس (1)وإنام املالئكة كيه  أو جي ه ، فهو اس  جنس بشمل اجلمع

 .(2)«الكتاُب أكثر من الكتب»: ريض ا هل لنهام

قائمون لىل بقهة أطراف السامء : يأ ﴾ڎ ڈڈ﴿

 . (4)ناكهة: رجا، أي: ، وهو مجع(3)املتشققة، التي ما زالت باقهة قائمة

لىل أرجاء : يأ ﴾ڎ ڈڈ﴿وقد بكون املقصود 

، فحتى املالئكة يف أمر لِّه ، ال بتكيمون بسيب املشهد (5)األرض وأرجاء الكون

 .العِّه  الرههب

هنا مولد فصل القضاء، و: ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴿

فهأيت ا هل تعاىل لفصل القضاء بني لياده، بام ال حتهط ب  العقول، وال تدرك  املدارك، 

وال بعي  كهف هو سيحان  إال هو، أما اليرش فتأيت يف لقوهل  خهاالت وتصورات 

، فكل خهال بعرض فهو جماٍف «كل ما خطر يف بالك، فا هل لهس كذلك»وهتهؤات، و

ال سيهل إله  ملعرفتها؛ ألن شأن ا هل ألِّ  من أن ُيهط ب  لقل أو بيحق  ، وليحقهقة

 .خهال

                                                           

 .، واملصادر السابقة(8/116)« تفسري ابن جزي»، و(81/685)« تفسري الرازي»: بنِّر( 1)

« اليحر املحهط يف التفسري»، و(4/884)« الكشاف»، و(5/419)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 (.89/481)« التحربر والتنوبر»، و(8/151)

« تفسري ابن كثري»، و(88/881)« تفسري الطربي»، و(614ص)« تفسري جماهد»: بنِّر( 3)

 (.45/54)« روح املعاين»، و(2/848)

املفردات يف »، و(41/416)« املاتربديتفسري »، و(5/846)ليزجاج « معاين القرآن»: بنِّر( 4)

 (.81/685)« تفسري الرازي»، و«ج ا ر»( 816ص)« غربب القرآن

تفسري ابن »، و(88/451)ليواكدي « التفسري اليسهط»، و(6/24)« تفسري املاوردي»: بنِّر( 5)

 .، واملصادر السابقة(8/116)« جزي
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ٱ ٻ ﴿: ورد ذكره يف القرآن الكرب  نحو لرشبن مرة؛ منها والعرش

ڈ ژ ژ ڑ ﴿: ، وقال تعاىل[15: الزمر] ﴾ٻ ٻ ٻ پ

 . [5: ط ] ﴾ڑ

در الذي ال بق، فهو من اخليق الغهيي «جمهد»، و«لِّه »، و«كرب »وُوصف بأن  

 .قدره إال ا هل، وال حتهط ب  الِّنون، وال تييغ  األوهام

، بعني فوق الثامنهة الذبن ُيميون ، وفوق املالئكة ﴾ڑ﴿هنا  والعرش

الذبن ه  لىل أرجائها، وفوق أهل املوقِف واملحرش كيه ، فا هل تعاىل ألىل من كل 

 . ليل، وألِّ  من كل لِّه 

: ي  بصفة كل َمَيك، ويف احلدبثمن املالئكة، وا هل أل: يأ ﴾ک﴿: وقول 

ث عن َمَلك من مالئَكة » َن ِّل أن أحدِّ
إِنَّ ما بني َشْحمة ُأُذنِِه إىل : اهلل من محلة العرشُأذِ

 .(1)«ة عامٍ مئعاتِِقِه مسريُة َسبع

ة لام من األلوام التي نعرفها، أو من مئهل هي سيع« ة عامٍ مئَسبع»: وقول 

 .لي األلوام التي لند ا هل؟ ا هل أ

وقد بكونون ثامنهة أصناف من املالئكة، أو صفوف، أو طيقات، أو ما شاء ا هل، 

أثامنهة أشخاص، أو ثامنهة آالف، أو ثامنهة : ما أدري»: كام قال احلسن اليرصي

 . فا هل ألي . (2)«صفوف، أو ثامنهة لرشات، أو ما شاء ا هل

  :(3)ريض ا هل لن ا هل بن َرواكة  وقد جاء من شعر ليد

                                                           

ريض ا هل من كدبث جابر ( 216)« صفاتاألسامء وال»، واليههقي يف (1181)أخرج  أبو داود ( 1)

 (.454)« صحهحةالسيسية ال»: وبنِّر. لن 

 (. 81/686)« تفسري الرازي»، و(1/618)« الكشاف»: بنِّر( 2)

 (.4/882)« سري ألالم النيالء»، و(448 -82/448)« تاربخ دمشق»: بنِّر( 3)
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 وَأنَّ النــاَر مثــوى الكــافربنا *** شهدُت بأنَّ ولَد ا هل كقٌّ 

 طاٍف 
ِ
 وفــوَق العـر  ربُّ العــاملَهنا***  وَأنَّ العرَ  فوَق املاء

مهنا***  وحتمُيُ  مالئكٌة كرامٌ   مالئكُة اإِلل  ُمسوِّ

، وا هل ، لهس فه  نص نيوي، وال نص قرآينريض ا هل لن وهذا من كالم ابن َرواكة 

غني لن خيق ، وغني لن العر ، ولكن هذا مما بهَّن  ا هل تعاىل يف كتاب ، فنؤمن ب  كام 

، وال [825: اليقرة] ﴾ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿: بهَّن ، ونقول

حتربك نشيِّ  ا هل تعاىل بيشء من خيق ، وكل هذه املشاهد الرههية املتتالهة املقصود هبا 

 بشتغل لنها بتتيع اإلُسائهيهات وغرائب املروبات قيب اإلنسان ليتذكر، فهنيغي َأالَّ 

 .يف شأن ذلك وتفصهالت 

وأوىل من اجلدل الطوبل كول غهب رمزت ل  هذه اآلبات أن بتساءل  *

ملاذا هذا العر  ُبوضع؟ وَمن املقصود؟ َمن القايض؟ وَمن املحاَك ؟ وَمن : القارئ

لة؟ وهذا ما وجهت إله  اآلبات ا النتهجة املحتمية هلذه املحكمة العادالشهود؟ وم

 : ﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴿ :بعدها

گ گ گ ﴿واخلطاب ليثقيني، ُبعرضون لىل رهب  سيحان ، 

، [49: غافر] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿؛ ألن ا هل ﴾ڳ

 . (1)فكام ال ختفى ليه  منك  يف الدنها خافهة، فكذلك يف اآلخرة

ا هل تعاىل بوم القهامة، لهاًنا  أن ما كانوا خيفون  يف الدنها بِّهره: ومن معاين اآلية

ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ﴿: أو كالعهان، كام قال

)[46: غافر] ﴾ی ی
1) . 

                                                           

 .﴾ۋڃ ڃ چ  ﴿: «سورة الطارق»بنِّر ما سهأيت يف ( 1)
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وهنا صار اخلطاب هل  مجهًعا؛ ألهن  املقصودون هبذا املوقِف، واملجمولون 

ليحساب، بخالف اآلبة قييها املتعيِّقة بذكر العر  ومحيت ، كهث كان املخاَطب فهها 

 .﴾ژ ڑ﴿ :، لىل ما بقتضه  ظاهر اليفظصىل ا هل ليه  وسي سوُل الر

 :﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿ *

بهده الهمنى، والهمنى هي لالمة : يأ ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿

الهُْمن والربكة والَفْأل، واألمر لىل ظاهره أن املؤمنني بأخذون كتاب ألامهل  بأبدهي  

 .(2)الهمني

اقرؤوا ! انِّروا! خذوا :نيه  ليتأكهد، أيت ﴾ں﴿: ﴾ڱ ں ں ڻ﴿

 .، بقوهلا ملَن كول ، وُكقَّ ل  ذلك؛ ألن  الفوز األبدي(3)كتايب

، وأن املرء بفر [81: ليس] ﴾حب خب مب ىب يب جت حت﴿: وبنسى أن كل أكد مشغول بنفس 

من أقرب قربب، ففركت  أنست  ذلك كي ، فهو بعرض هل  كتاب نجاك  وفوزه، 

 .، غري جاكد رمحة ا هل وفضي ﴾ں ں ڻ﴿: وبطيب إلهه  قراءت ، قائاًل 

 : ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿ *

 .(1)ُبطيق أكهاًنا لىل الهقني والظَّنأبقنت، : أي

                                                                                                                                                    

« بر والتنوبرالتحر»، و(81/681)« تفسري الرازي»، و(41/411)« تفسري املاتربدي»: بنِّر( 1)

(89/489.) 

« تفسري ابن كثري»، و(42/869)« تفسري القرطيي»، و(88/884)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 (. 81/888)« التحربر والتنوبر»، و(2/848)

، (251ص)« املفردات يف غربب القرآن»، و(1/816)ليواكدي « التفسري الوسهط»: بنِّر( 3)

، (958ص)ليَكَفوي « الكيهات»، و(42/869)« لقرطييتفسري ا»، و(2/844)« تفسري اليغوي»و

 .واملصادر السابقة
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: وقول  هذا قد بكون استذكاًرا إلبامن  الذي هو سيب نجات ، كام يف موضع آخر

، وهو بهان كسن؛ [81 -86: الطور] ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴿

زه قول  تعاىل هناألن تأهيه  لرمحة ا هل كان ب موها، وبعزِّ ڭ ﴿: سيب ألامل صاحلة قدَّ

 .﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

 : ﴾ہ ہ ھ ھ ھ﴿ *

، ولكن العهشة نفسها راضهة، فهي راضهة بصاكيها، وصاكيها (2)مرضهة: أي

واإلنسان كني بكون راض هبا، وكأن الرضا انتقل من الشخص نفس  إىل العهشة، 

ًها يف سكن  ووظهفت  وصحت  و كهايت : زوجت  وأوالده وأموره كيها، بقولمرفَّ

 .يف رضا: راضهة، أي

 : ﴾ھ ے ے ۓ﴿ *

لالهة ذاًتا ومكاًنا، فهي لالهة الصفات والقدر، ويف مكاٍن لاٍل، وهذا من ليو 

 .(3)أصحاهبا

 : ﴾ۓ ڭ ڭ﴿ *

ية لآلكيني: فمع أهنا لالهة، إال أن قطوفها دانهة، أي  .(1)قربية املأخذ، مذلَّ

                                                                                                                                                    

« التنوبرالتحربر و»، و(41/421)« تفسري املاتربدي»، و(88/888)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 .﴾ې ې ى ى ائ ائ﴿: «سورة املطففني»ما سهأيت يف ، و(89/484)

 (.868ص)« القرآن التصاربف لتفسري»، و«ظ ن»( 2/458)« العني»: وبنِّر أبًضا

، (88/888)« تفسري الطربي»، و(8/46)ليفراء « معاين القرآن»، و(4/481)« العني»: بنِّر( 2)

 .، واملصادر السابقة(814ص)ليسجستاين « القرآن غربب»، و(5/855)ليزجاج « معاين القرآن»و

« فتح القدبر»و، (41/864)« اليحر املحهط يف التفسري»، و(81/689)« تفسري الرازي»: بنِّر( 3)

 (.89/488)« التحربر والتنوبر»، و(5/889)
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، فإذا أراد قطف  دنا من ، وأطهب ما بكون (2)ما بطهب من الثمر هو والَقطْف

 .املأكل كني بكون اآلكل هو الذي اختاره يف شجرت ، ث  قطف  بهده

 : ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴿ *

 .اآلخرة لهس فهها تكيهفوهذا أمر تكرب ؛ ألن 

ضمري وهنا تيحظ انتقال اخلطاب من املفرد إىل اجلمع، فقد كان السهاق كدبثًا ب

، وكأن كل واكد منه  كان بضهَّف ضهافة خاصة، ﴾ڭ ڭ﴿: الفرد، وهنا قال

ا، واألمر ال بتعيق بفرد بعهن ، بل بكل  ب ب  تركهياا خاصا ڳ ڱ  ﴿وبركَّ

 .(3)﴾ڱ ڱ

الطهِّب الذي ال خيالط  ه  وال غ  وال َكَدر وال مرض، بخالف : واهلنيء

ا، فإن التَُّخمة تفسد اليطن، وأغيب مأكوالت الدنها، فمهام طاب الطعام يف الدنه

 .(4)العيل واألمراض من اليطن

احلك  اإلهلي هل  باهلناءة بام أسيفوا، هو إشادة بعميه ، وال شك أهن  دخيوا و

ا منكم عمُله اجلنةَ »: صىل ا هل ليه  وسي كام قال اجلنة برمحة ا هل،  . «لن ُيدخَل أحد 

                                                                                                                                                    

، (1/614)« الكشاف»، و(2/844)« تفسري اليغوي»، و(88/888)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿: «سورة اإلنسان»، واملصادر السابقة، وما سهأيت يف (1/812)« ملسريزاد ا»و

 .﴾ڱ ڱ ڱ

تفسري »، و(88/418)ليواكدي « التفسري اليسهط»، و(88/888)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 (.42/811)« القرطيي

 .واملصادر السابقة واآلتهة، (89/481)« التحربر والتنوبر»، و(81/689)« تفسري الرازي»:بنِّر( 3)

« تفسري القشريي»و، (8/194)« تفسري السمرقندي»، و(41/822)« تفسري املاتربدي»: بنِّر( 4)

 (.2/642)« قرآنهةاملوسولة ال»، و(8/611)
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َديِن اهللُ منه بفضل ورمحة»: وال أنت با رسوَل ا هل؟ قال: قالوا . (1)«وَّل أنا، إَّلَّ أن َيتََغمَّ

ولكن ألامهل  جعيته  أهاًل هلذه الرمحة؛ فرمحة ا هل قربب من املحسنني، ويف ذلك 

أهل اجلنة دخيوها بسيب ألامهل ، وأهل النار دخيوها بسيب تذكري بالعمل، وأن 

 .ألامهل 

، وثيت األجر، وأهل النار ذهيت فأهل اجلنة ذهب لنه  التعب والعناء واجلهد

 : لنه  اليذة، وبقي اإلث 

 (2)ذهيْت لذاهُتا واإلثُ  َكْل ***  إنَّ أكىل لهشٍة قضهتها

، لكنها يف اجلنة (3)قال يف الدنها لىل سيهل الدلاء والتمنِّي والتكرب تُ  ﴾ۇ﴿و

يني، ومن الولدان، وغريه ، وهي كك  بني املوكَّ قاطع من رب  ُتسمع من املالئكة املقرَّ

ر نفسهاهت  أو  العاملني أهن  أفضوا إىل الدار التي ال بمرض أهيها وال بموتون، وال تتكدَّ

 .ُيزنون، وال بميون

 :﴾ۉ ې ې ې ې ى ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿ *

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿: ، ويف آبة أخرى﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿

، وهذا ُيتمل أن بعض أهل النار بأخذ كتاب  بشامل ، [41: االنشقاق] ﴾ک

أن جيمع بني اآلبتني،  -وهو األقوى -بأخذه من وراء ظهره، واملعنى اآلخروبعضه  

 .(4)بأخذ الواكد منه  كتاب  بشامل  من وراء ظهره: فهقال

                                                           

من كدبث أيب هربرة ( 8242، 8246)، ومسي  (6161، 6168، 5618)أخرج  اليخاري ( 1)

 .ريض ا هل لنهامولائشة 

 (.41ص)« لون األطفال رشح المهة ابن الوردي»: بنِّر( 2)

 .«هـ ن أ»( 216ص)« املفردات يف غربب القرآن»: بنِّر( 3)

« تفسري الرازي»، و(2/811)« تفسري اليغوي»، و(81/889)« تفسري الطربي»: بنِّر( 4)

 (. 41/812)« روح اليهان»، و(84/99)
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ې ﴿ :فهذا من شؤم لمي  اخليهث، ولالمة خهيت  وخرسان ، فهقول: ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿

ة واهلوان من لهتني  م آخذ هذا الكتاب؛ ألن  بشعر بالعار واخلزي واخلسار :﴾ې ې ې

 .محي  لكتاب الفضائح والقيائح كني تيني األمور وبنكشف املستور

 : ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ى ائ ائ ەئ ەئ﴿ *

با لهتني  م ألرف هذا احلساب و م ُأخيق، ولهت املوت كان القايض ليلَّ و م ُأبعث، 

 . (1)وًنا يف الرتاببا لهتني كنُت تراًبا مدف

ک ک ک ک گ گ گ ﴿: فال بطمع يف مصري املؤمنني وال ُيي  ب 

، هو بتمنى اخلالص فحسب، أو أن بكون كجًرا أو [51: سيأ] ﴾گ ڳ ڳڳ

 .شجًرا أو لدًما

 : ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ﴿ *

لقد كان ذا مال يف الدنها، ولكن مال   م بغن لن  شهئًا، بل هو من أسياب إخفاق  

 .واغرتاره، وغالب أتياع األنيهاء من الضعفاء والفقراء

 : ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ﴿ *

كان ذا سيطان ورباسة، وجاه ومنصب، لكنها  م تنفع ، و م بيق منها إال  فقد

 .خرب بتذكره يف املوقف الصعب بحرسة وندم

ذهيت لني كجتي، فال كجة يل : ، فهكون املعنى(1)احلجة: ومن معاين السلطان

ڻ ۀ ۀ  ں ں ڻ ڻ ڻ﴿: ، كام قال(2)اآلن وال لذر

 .[86 -85: املرسالت] ﴾ہ ہ

                                                           

تفسري »، و(48/1628)« اهلدابة إىل بيوغ النهابة»و، (41/428)« تفسري املاتربدي»: بنِّر( 1)

« فتح القدبر»، و(81/681)« تفسري الرازي»، و(2/848)« تفسري اليغوي»، و(6/21)« املاوردي

 (.89/485)« حربر والتنوبرالت»، و(5/811)
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 : ﴾ی ی ی﴿ *

ذ فوًرا دون إبطاء وال تأخري، وهو موجَّ  ملالئكة و ې ى ى ائ ائ ﴿هذا أمر إهلي، بنفَّ

 .[6: التحرب ] ﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

هب  وبستعيل ليهه ،  ولعي  كان بوًما بضع األغالل يف أطراف الضعفاء وبعذِّ

ة باألساور الثمهنة مة حمالَّ  ! وربام كانت هذه الهد ُمنعَّ

 .(3)ل، فهُغل من بدب  ورجيه ضعوه يف األغال: أي وغلُّوه

 :﴾ی جئ حئ مئ﴿ *

من ، ولعي  كان ضعوه فهها بصالها بكل ذرة : ، أي(4)أدنى َدَركات النار: ﴾جئ﴿

ْمضاء  .ال ُبطهق كر الشمس، وال ُيتمل لسعة الرَّ

 : ﴾ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب﴿ *

دة الطول، ذرلها   ، بذراع ال بعيم  إال ا هل، فيهس﴾خب مب﴿إهنا سيسية مرلية حمدَّ

مقصود، وإنام ، وقد بكون العدد هنا غري (5)بذراع املََيك: بذرالي وال ذرالك، وبقال

                                                                                                                                                    

 (.4/198)لينحاس « معاين القرآن»، و(5/841)ليزجاج « معاين القرآن»: بنِّر( 1)

ليواكدي « التفسري اليسهط»، و(6/25)« تفسري املاوردي»، و(88/886)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

، (81/681)« يتفسري الراز»، و(1/888)« زاد املسري»، و(2/848)« تفسري اليغوي»، و(88/415)

 (.5/811)« فتح القدبر»و

« والتنوبر التحربر»، و(2/846)« تفسري ابن كثري»، و(42/818)« تفسري القرطيي»: بنِّر( 3)

 (.6/899)« التهسري يف أكادبث التفسري»، و(89/481)

 (.4/644)« فتح القدبر»، و(1/828)« تفسري اليغوي»: بنِّر( 4)

« املحرر الوجهز»، و(41/84)« تفسري الثعييي»، و(88/882)« تفسري الطربي»: بنِّر( 5)

« ليحر املحهط يف التفسريا»، و(42/818)« تفسري القرطيي»، و(1/888)« زاد املسري»، و(5/864)

 (.45/56)« روح املعاين»، و(2/846)« تفسري ابن كثري»، و(41/868)
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 ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ﴿: كان تعيرًيا لن الكثرة، كام يف قول 

وكثرًيا ما بعربَّ لن الكثرة بعدد السيعني. [21: التوبة]
(1). 

وخرب، ويف  أن العدد هاهنا مقصود؛ ألن  مجية خرببة مكونة من ميتدأ واألقرب

 . سهاق الوصف، وا هل ألي 

االلتيار، فالكافر ُبسيك يف هذه السيسية، كتى حتهط ب  من كل  واملقصود

جانب، فال مطمع ل  من اخلالص منها؛ ألن  قهَّد نفس  بأغالل الشهوة، أو أغالل 

، و أغالل التقيهد، أو أغالل املال والسيطان، وغفل لن رب التيعهة، أو أغالل اهلوى، أ

  .فكان اجلزاء من جنس العمل

وِذْكر السيسية بدلو إىل التهقظ لسالسل الذنوب التي بمسك بعضها بنواكي 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿: بعض، كتى حتهط بالعيد

 .[24: اليقرة] ﴾ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ

واخلطأ، هو تيك احليقات املتصية من العادات وأكثر ما برهق الناس يف الضالل 

اضهة التي بزبنها الشهطان، والعالقات التي بصعب االنفكاك السهئة بالذكربات امل

 .منها

 : ﴾جت حت خت مت ىت يت جث﴿ *

 . (2)، وِلَِّ  ُجرم الكفر با هلسيحان  وتعاىلإشارة إىل لِّمة ا هل 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿: وذلك يف مقابل املؤمن الذي قال

 .﴾ہ

                                                           

« تفسري ابن جزي»، و(81/684)« تفسري الرازي»، و(44/592)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 (.89/482)« التحربر والتنوبر»، و(8/111)

 (.81/811)« نِّ  الدرر يف تناسب اآلبات والسور»: بنِّر( 2)
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 : ﴾مث ىث يث حج مج جح﴿ *

 .ْرك إطعام املسكنيوتأمل كهف قرن ا هل بني َتْرك اإلبامن با هل، وتَ 

: ففي هذا تأكهد ليمعاين اإلنسانهة هلذا الدبن، وأن اإلبامن من جتيهات  وآثاره

بامى واملعدومني، ولهس الشفقة لىل الضعفاء واملساكني واألبتام واألرامل واأل

 . اكتقاره  أو ازدراؤه  أو هنب كقوقه 

ء لىل أموال الضعفاء وما بقع الهوم يف بالد املسيمني من سيب ليحقوق، والتدا

وألراضه  وابتزازه ، فإن  مناف لتعاله  الدبن، وغربب كال هذه األمة ختالف 

لناس وحتمي كقوقه ، لهس تعاله  دبنها، يف كني جتد أن ُأممًا أخرى تعِِّّ  كرمات ا

 . بتأثري رشبعة ساموبة كرشبعة اإلسالم، بل بثقافة إنسانهة وجتربة مهدانهة

ا مؤذًنا بخطر وما نرى هذه املخا لفات يف بالد اإلسالم آلداب  وكرمات ، إال  رشا

لِّه ، بوجب لىل كل لا م ودالهة وخطهب وُمصيح أن بعِِّّ  من شأن هذه 

، كام بدلو الناَس إىل اإلبامن با هل العِّه ، وإال فإن اخلطر احلرمات يف ألني الناس

 .داه ، واليوار قادم

: قال صىل ا هل ليه  وسي حليشة إىل رسول ا هل وقد ورد أن  ملا رجعت ُمهاجَرُة ا

ُثوين بأعجِب ما رأيتم بأرِض احلبشة؟» با رسوَل ا هل، بهنا : فقال فتهٌة منه . «َأََّل حتدِّ

ت  ًة من ماء، فمرَّ ت ليهنا لجوٌز من لجائِزه ، حتمُل لىل رأسها ُقيَّ نحن جيوٌس، َمرَّ

تُها، بفتًى منه ، فجعَل إكدى بدب  بني كتفهها، ث   دفعها لىل ركيتهها، فانكرست ُقيَّ

، ومجَع ، (1)ستعيُ  با ُغَدرُ : فيام ارتفعت التفتت إله  ث  قالت إذا وضَع ا هلُ الكريسَّ

لني واآلِخربن، وتكيََّمِت األبدي واألرجُل بام كانوا بكسيون، فسوف تعيُ   األوَّ

                                                           

 .؛ ميالغة يف وصف  بالغدر«غادر»: معدول لن( 1)
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َصَدَقْت، ثم َصَدَقْت، »: ي صىل ا هل ليه  وسفقال رسوُل ا هل ! أمري وأمَرَك لنده غًدا

ا َّل ُيْؤَخُذ لضعيِفهم ِمن شديِدهم؟ ُس اهلل قوم   .(1)«كيف يقدِّ

ه غرَي ُمَتْعَتعٍ »: الوق َسْت أمٌة، َّل يأخُذ الضعيُف فيها حقَّ )«(2)َّل ُقدِّ
3). 

د، ال خياف يف ذلك كيرًيا وال رئهًسا، وال ذا جاه، وإنام بأخذ كق  : أي غري مرتدِّ

 .ألن النِّام ُيمه  واملجتمع ُيمه  وهو مطمئن؛

بخل بامل  وبخل والولهد هنا هو لىل ترك احلضِّ لىل طعام املساكني، فقد 

بجاه  أو فصاكت  وسامع الناس ل ، في  بكن قدوة لآلخربن يف بذل املعروف، وال 

ًكا هلممه  يف العطاء، وقد بعذر الرجل بعدم التصدق؛ لقية ذات الهد، لكن  غري  حمرِّ

ذور يف ترك احلض لىل طعام املسكني، وكذلك املجتمع بمؤسسات  ومجعهات  مع

لسعي إلبصال احلقوق ليفقراء واملساكني واملعوزبن، وأال ووسائل إلالم ، ليه  ا

 .بعترب هذا تفضاًل وال منَّة، بل هو كق هل  لىل القادربن

                                                           

، واليههقي يف (5159، 5152)، وابن كيان (8118)، وأبو بعىل (1141)أخرج  ابن ماج  ( 1)

 .ريض ا هل لن من كدبث جابر ( 1519)« شعب اإلبامن»

 ، ويف(41/91)، (6/95)، واليههقي (1161)، واليزار (528)« السنة»وأخرج ابن أيب لاص  يف 

 .ريض ا هل لن نحوه من كدبث ُبربدة بن احلُصهب ( 261)« األسامء والصفات»

 .من غري أن بصهي  أذى أو بزلج : أي( 2)

من كدبث أيب سعهد ( 4194)، وأبو بعىل (8186)ج  ، وابن ما(88415)أخرج  ابن أيب شهية ( 3)

 .ريض ا هل لن 

( 81/888)« املعج  الكيري»والطرباين يف ، (8811)« اآلكاد واملثاين»وأخرج  ابن أيب لاص  يف 

شعب »، واليههقي يف (6/8846)« معرفة الصحابة»، وأبو نعه  يف (5189)« األوسط»، ويف (594)

 .ريض ا هل لنهاْولة من كدبث َخ ( 44888)« اإلبامن

البن امليقن « خمترص تيخهص الذهيي ليمستدرك»، و(8/856)« املستدرك»: بنِّر. ول  شواهد

السيسية »، و(1/882)« التيخهص احليري»، و(515 -9/514)« اليدر املنري»، و(4291 -1/4291)

 (.6611( )851 -41/855)« الضعهفة
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 : ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿ *

م إكساًنا، م إبامًنا، و م بقدِّ فال كان ممن آمن با هل، وال كان ممن كضَّ  ألن   م بقدِّ

 .الهوم صدبًقا بقف مع  أو بساندهلىل طعام املسكني، فكان جزاؤه َأالَّ جيد 

 : ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴿ *

 .ألن  كان ال ُيض لىل طعام املسكني، فين جيد هو طعاًما بشيع  إال الِغسيني

قُّوم وال رَّ : والِغْسلني  . (1)بعأكد أطعمة أهل النار، مثل الزَّ

 . من شجر جهن : ُغسالة أبدان أهل النار، أو هو: هو: وقيل

 .(2)«هو رشُّ الطعام وأخيث »: بقول قتادة

والسهاق بدل لىل خيث  من جهة أن  الطعام الوكهد هل ، لهس هل  طعام سواه، 

 :وكأهن  مضطرون إله ؛ لعدم وجود غريه، وهلذا قال يف موضع آخر

ڌ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ﴿

بع والِغْسيني واكًدا. [1 -6: الغاشهة] ﴾ڌ ڎ ، (3)فهجوز أن بكون ال رَّ

أهن  بقترصون لىل هذا تارة ولىل هذا تارة، فهي أكوال هل   :وجيوز أن يكون املعنى

                                                           

« تفسري ابن كثري»، و(42/818)«  القرطييتفسري»، و(88/811)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 (.5/818)« فتح القدبر»، و(41/624)« الدر املنثور»، و(2/841)

اليحر املحهط »، و(48/1622)« اهلدابة إىل بيوغ النهابة»، و(88/814)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 (.5/814)« فتح القدبر»، و(6/149)« يف التفسري

« التحربر والتنوبر»و ،(5/868)« املحرر الوجهز»، و(6/846) «تفسري السمعاين»: بنِّر( 3)

(81/891.) 
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، أو بكون هذا طعام طيقة، وذاك طعام طيقة (1)بتقييون فهها، وكيها رشٌّ ليهه 

 .(2)أخرى

ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿: قول  سيحان : ت ومما بوكي بشدة قيح  ورداء *

 : ﴾ٺ

ل  غريه   . فهو طعام خاص باخلاطئني، ال بسهغ  سواه ، وال بتجرَّ

قُّوم ال بعي  أكٌد »: وهذا كاف يف تشنهع  وتيشهع ، وقال ابن زبد الِغسيني والزَّ

 .(4)إن  ُغسالة أهل النار: وهذا أجود من قول. (3)«ما هو

 .(5)بفعل اليشء لن جهل املذنب، بعكس املخطئ الذي: واخلاطئ

 : ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿ *

هذا أل ُّ َقَس  يف القرآن؛ ألن  سيحان  : َقَس  إهلي لِّه ، قال بعض أهل العي 

، ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ٿ ٿ ٹ﴿: أقس  بكل يشء، فقال

 .(6)والكون فه  املرئي وغري املرئي، وكذلك الغهب والشهادة

                                                           

 (.48/2888)« اهلدابة إىل بيوغ النهابة»، و(8/592)« االنتصار ليقرآن»: بنِّر( 1)

 (.1/118)« الكشاف»، و(88/168)ليواكدي « التفسري اليسهط»: بنِّر( 2)

تفسري »، و(48/1622)« يوغ النهابةاهلدابة إىل ب»، و(88/814)« تفسري الطربي»: بنِّر( 3)

 (.41/811)« د القرآنفتح اليهان يف مقاص»، و(5/814)« فتح القدبر»، و(42/818)« القرطيي

، (41/56)« التفسري املِّهري»، و(9/86)« تفسري أيب السعود»، و(1/616)« الكشاف»: بنِّر( 4)

 .واملصادر السابقة

« تفسري الرازي»، و(5/868)، (1/811)« حرر الوجهزامل»، و(8/15)« تفسري املاوردي»: بنِّر( 5)

 .، واملصادر السابقة(5/814)« رفتح القدب»، و(81/486)« تفسري القرطيي»، و(42/515)

 (. 415ص)البن القه  « التيهان يف أقسام القرآن»: بنِّر( 6)
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 َّ يف خيق ا هل العِّه  مما كولنا ما ولهس املرئي وغريه مقصوًرا لىل املغهب، فثَ 

لن إدراك ؛ لضآلة كجم ، وهو مع ذلك شدبد األمههة، كتى الذرات تعجز العني 

 .تدخل يف ذلك.. واجلزئهات والنهرتون واإللكرتون والنانو

والعي  ال بزال بكتشف يف الكون املحهط بنا لوا م هائية ال نراها، فكهف 

. .وات، فكهف باآلخرة، وباملالئكة والعوا م العيهاباألكوان كيها واملجرات والسام

 !وما بعي  ا هل وال بعي  الناس؟.. فكهف باجلنة والنار

إن  لَقَس  لِّه ، وفه  تربهة ليعا م لىل التواضع، وترك االستكيار، أو الغرور 

 .باملعرفة، أو ُسلة التكذبب بام ال ُيهط ب 

 : ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿ *

، أو جرببل صىل ا هل ليه  وسي كرب ، إما النيي  هذا القرآن قول رسول: أي

ه(1)ليه  السالم الذي  صىل ا هل ليه  وسي رسواًل، وهو الرسول اليرشي حممد : ، فسامَّ

، نزل ب  من رب العزة إىل ليه  السالمبيَّغ  ليناس، أو الرسول املالئكي وهو جرببل 

ڳ ڱ ﴿: ورة األخرى، كام قال ا هل تعاىل يف السصىل ا هل ليه  وسي النيي 

ۀ ہ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ڱ ڱ ڱ

 .[88 -49: التكوبر] ﴾ہ ھ ھ ھ ہ ہ

نا بشميهام مًعا، لىل أن ا هل تعاىل هو املتكيِّ  هبذا القرآن ه ﴾ڤ﴿أن  واألقرب

لىل وج  احلقهقة، فالقرآن كالم  سيحان ، وإنام نسي  إىل الرسول ألن  بيَّغ ، ولهس يف 

                                                           

« ييتفسري القرط»، و(6/26)« تفسري املاوردي»، و(8/198)« تفسري السمرقندي»: بنِّر( 1)

 (.418 -89/414)« التحربر والتنوبر»، و(42/811)
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س، ولهس األمر التياس؛ ألن  ملا سام ه رسواًل دل لىل أن  مرَسل هبذا الكالم املقدَّ

 .(1)وإال ملا كان رسواًل منِشئًا أو ميتدًلا ل  من لند نفس ، 

ڃ چ چچ چ  ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿ *

 : ﴾ڇ ڇ ڇ

، ولهس كام صىل ا هل ليه  وسي هو قول ا هل سيحان ، أوكى ب  إىل نيه  : أي

اه من شالر، أو قال  من لند نفس  وهو   صىل ا هل ليه  وسيتزلمون أن النييَّ  تيقَّ

 .[81: الطور] ﴾ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ﴿: شالر، كام قال

ڤ ﴿ ام قالت طائفة أخرى منك ك ،﴾ڃ چ چچ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿

 .﴾ڦ ڦ

رون، والعرب تقول: -وا هل ألي  -واملعنى : أنك  ال تؤمنون أصاًل، وال تتذكَّ

 . (2)يشء أبًداليميالغة يف النفي، وأن  ال بوجد من   «قيهل»

أهن  أكهاًنا بقع يف قيوهب  بعض اإلبامن، ولكنه  : وُيتمل أن يكون املعنى

، أو بكون (3)بقمعون  وبكيتون ؛ كفاًظا لىل أمواهل  وأوالده  وسيطاهن  ومصاحله 

وات واألرض؟ من خيق السام: املراد إقراره  باأللوههة أكهاًنا كني ُبسألون

 .(4)ا هل: فهقولون

                                                           

« أضواء اليهان»، و(2/841)« بن كثريتفسري ا»، و(42/811)« تفسري القرطيي»: بنِّر( 1)

(1/166.) 

رر يف تفسري اآلي والسور»، و(1/812)ليواكدي « التفسري الوسهط»: بنِّر( 2) « َدْرج الدُّ

 (.2/841)« تفسري اليغوي»، و(4/496)

 (.81/681)« تفسري الرازي»: بنِّر (3)

 (.42/815)« تفسري القرطيي»: بنِّر( 4)
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وه  أدرى الناس . [69: بس] ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ﴿: نيه  الشعر، كام قال ونفى لن

صىل ا هل ليه  ، وهو (1)بالشعر والشعراء، كام نفى لن  الَكهانة وَسْجعها وَزْمَزَمتها

يني لن التفكري يف  وسي  أبعد الناس منها، ولكنه  كانوا بقولون ذلك زجًرا ليمغفَّ

 .القرآن ودالالت 

أن ما فه  من األخيار والَقَصص واملوالظ واحِلَك  واألُسار ولو تأميوا لوجدوا 

والولد والولهد واألككام، ما ال بمكن مع  وصف  بغري الوكي من ا هل العزبز 

 .العيه 

 : ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴿ *

فهو من ا هل سيحان ، لهس من إنشاء هذا الرسول، وال من جرببل، وال من قول 

 .الشعراء وال الكهان

ڑ ڑ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴿ *

 : ﴾ک ک

وكاشاه  -(2)لو زاد هذا الرسول بعض القول واحلدبث ونسي  إىل ا هل تعاىل: أي

، وبوكي ا هل هذا القرآن إىل ﴾ڑ ڑ ک﴿ -صىل ا هل ليه  وسي 

وهو بمكة إال  صىل ا هل ليه  وسي هبذا التهدبد، وال بميك  صىل ا هل ليه  وسي النيي 

ِّه  إباه، و ب رب باحلجة بني ظهوره ، مع أن التهدبد أن بقرأه لىل الناس، وُيفِّ

ل ا هل سيحان  بأن بقص  ظ هر موجَّ  إله  هو، وهذا من لِّمة القرآن وكفِّ ، وتكفَّ

ور، فمع حمية ا هل ل  واصطفائ  واختهاره، وِلْي  ا هل  كل َمن بنسب إىل ا هل الكذب والزُّ

                                                           

 .«ز م ز م»( 4/814)« مجهرة اليغة»: بنِّر. الكالم اخلفي الذي ال بفه : زمزمة الكاهن( 1)

 (.2/842)« تفسري ابن كثري»: بنِّر( 2)
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سيحان  ن هذا كالم ا هل ب  سيحان ، بأيت هذا التهدبد؛ إقامًة ليحجة لىل املرشكني بأ

 . وتعاىل

د َمن بكت  شهئًا من وكه ، كام قال چ چ چ چ ڇ ﴿: ويف موضع آخر تولَّ

وئ وئ ۇئ ﴿: ، وقال[61: املائدة] ﴾ڎ ڈڈڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

 ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی

 .[15 -11: اإلُساء]

 .ك  ا هلفهو إًذا ُمييِّغ، لهس ليه  إال اليالغ واليهان والدلوة والصرب كتى ُي

ي يف  وهو دلهل لىل لِّمة القول لىل ا هل بغري لي ، ووجوب التثيُّت والتحرِّ

الكالم يف الدبانة، ولدم الترسع أو اجلزم إال بحجة ظاهرة، ورك  ا هل اإلمام مالك 

)[88: اجلاثهة] ﴾جس حس خس مس حص مص جض حض﴿: فإن  قيامَّ بفتي بيشء إال تال هذه اآلبة
، ولكن ال (1

ا هل وهذا دبن ا هل إال يف القطع الذي ال ِمربة فه  وال تردد، وما أكثر  هذا كك : بقول

لني  !اجلاهيني واملتقوِّ

كام قال احلسن  -جيوز أن بكون املعنى: ﴾ڑ ڑ ک﴿

 -أكهاًنا -والسهَّاف. (2)إن ا هل تعاىل بأخذ من  بهده الهمنى، ث  بقطع رقيت : -وغريه

بهده الهمنى، ث  ب رب  من األمام، أما لو إذا أراد أن ب رب اإلنسان بالسهف بأخذ 

 . أخذه بالشامل فربام رضب  من خيف ، فهذا أشد ما بكون من األخذ

 . (3)بالقوة: يأ ﴾ڑ ڑ ک﴿: ومن معاين قوله

                                                           

 (.6/888)« كيهة األولهاء»: بنِّر( 1)

، (1/611)« الكشاف»، و(41/494)« تفسري املاتربدي»، و(88/818)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

« اليحر املحهط يف التفسري»، و(685 -81/681)« رازيتفسري ال»، و(5/868)« املحرر الوجهز»و

(41/866.) 

 .، واملصادر السابقة(2/841)« تفسري اليغوي»، و(5/842)ليزجاج « معاين القرآن»: بنِّر( 3)
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اهـــا َلــراَبــُة بِالهَمهـــنِ ***  إذا ما راَبٌة ُرفَِعت ملَِجدٍ   (1)َتَيقَّ

 .لهس بال رورة أن بكون بالهد الهمنىبقوة، و: أخذ اليشء بهمهن ، أي: فقوهل 

 :﴾ک ک گ گ گ﴿ *

لرق ممتد من القيب ليرأس، وهو الذي بقطع من الذبهحة، : ﴾گ﴿

، وا هل سيحان  بقول هذا لن رسول  ومصطفاه، تأكهًدا لىل (2)فهسهل دمها فتموت

رسالت  واختهاره، ولىل صدق  وأمانت ، فإن رب  أُسع ل  بكل خري، وألطاه فأجزل، 

 . تب ل  الِّهور والغيية والنرص والفتح والعزوك

لي بعض الناس النيوة، ث  بمهيه  ا هل تعاىل إىل أوان لقاهب ،  وقد ُيدث أن بدَّ

اب واألسود الَعنيْس، أو بعذِّ  هب  لىل بدي بعض أولهائ ، كام كصل ملُسهيمة الكذَّ

حه  كتى ال بكادون وأدلهاء النيوة لرب التاربخ إىل زماننا هذا كثري، ولكن ا هل بفض

 .ُبعرفون، وال بوجد هل  أتياع وال رشائع، وال تقوم هل  قائمة

 : ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿ *

ل لىل ا هل  بعض األقاوبل؛ لفعل ا هل ب  هذا، ث  ال أكٌد ُيول فيو ُفرض أن تقوَّ

، وهذه من ألِّ  دالئل النيوة، وقرآنهة (3)بني ا هل تعاىل وبهن  أو ُيمه  أو ُيجزه

 .نالقرآ

وَمن بربدون املجد والسؤدد وثناء الناس بنسيون األشهاء ألنفسه ، وقد 

 صىل ا هل ليه  وسي خُيِميون ذكر َمن أخذوا لن ؛ لئال بنافسه ، أما أن بعين الرسول 

                                                           

خ( 6/452)« مقابهس اليغة»، و(8/991)« مجهرة اليغة»: بنِّر( 1) امَّ  .منسوًبا إىل الشَّ

 .«و ت ن»( 48/114)« لسان العرب»، و(121ص)قتهية البن « غربب القرآن»: بنِّر( 2)

« تفسري ابن كثري»، و(8/112)« تفسري ابن جزي»، و(88/815)« تفسري الطربي»: بنِّر( 3)

 (.89/411)« التحربر والتنوبر»، و(2/842)
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أن  لهس سوى مييِّغ وناقل، وأن  لهس ل  من األمر يشء، وأن  ال بدري ما ُبفعل ب  وال 

ا إال ما شاء ا هل، فإهنا النيوة تتجىلَّ يف صدقها  ًعاهب ، وأن  ال بميك لنفس  نف وال رضا

 .ووضوكها ونصالتها، واحلمد  هل رب العاملني

 : ﴾ڱ ڱ ں ں﴿ *

فحني ألرضت  لن  أنت ، و م تتَّعِّوا ب  وتتَّيعوه، فسوف بقهِّض ا هل ل  َمن ه  

كن ا هل ول جدبرون هبذا الوصف من األخهار الذبن ربام ازدربتموه  واكتقرمتوه ،

يه  ليهك  بتقواه  وصالح قيوهب   .(1)فضَّ

 : ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿ *

أرسينا هذا الرسول، وأنزلنا هذا القرآن، ونحن نعي  أن منك  َمن لن بنتفع : أي

ڑ ڑ ک ک ک ک ﴿: هبذا الوكي، ولكن

گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

)[18: األنفال] ﴾ڱ
2). 

 : ﴾ہ ہ ہ ہ ھ﴿ *

: احلَرْس، فتقول: نسان بعد فوات األوان، مأخوذة منما بتحرسَّ ليه  اإل: احَلَّْسة

؛ ألهن  «َكرْسة»: ، فهنا قال(3)فالن َكرَس لن ثوب ، إذا رفع ثوب  قيهاًل، أو َكرَس رداءه

 : بِّهرون األ م بعد فوات األوان

                                                           

« التحربر والتنوبر»، و(6/21)« تفسري املاوردي»، و(48/1698)« اهلدابة إىل بيوغ النهابة»: بنِّر( 1)

(89/412- 419.) 

« التفسري الوسهط»، و(41/498)« تفسري املاتربدي»، و(88/816)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 .، واملصادر السابقة(1/611)« الكشاف»، و(1/189)ليواكدي 

« تاج العروس»، و(18ص)« خمتار الصحاح»، و(881ص)«  غربب القرآناملفردات يف»: بنِّر( 3)

 . «ح س ر»( 44/44)
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 (1)واليَغُي َمْرَتُع ُميتغه  َوِخه ُ  *** َنِدَم اليُغاُة والَت سالَة َمنَْدمِ 

امليني َكرْسة لىل الكفار يف الدنها؛ ألهن  ال بستطهعون أن بقاوموا فهذا الكتاب 

كجت ، وال أن بردُّوه، وَكرْسة ليهه ؛ ألن ا هل تعاىل بكتب ألهي  النرص والقوة 

والتمكني، رغ  أنوف الكائدبن، ث  هو َكرْسة ليهه  يف اآلخرة؛ ألن احلجة قامت ب  

 .(2)ليهه 

 : ﴾ھ ھ ھ ے﴿ *

العي  الصادق القاطع الذي ال شك فه ، وهو املقطوع ب  : هو: وحقُّ اليقني

 .الوكي والقرآن: واملقصودرشًلا بال تردد وال جدال، 

املعابنة ورؤبة اليشء املولود كني برى أهل اجلنة اجلنة : فهي أما عني اليقني

 .(3)وأهل النار النار لهاًنا كفاًكا مواجهة

 : ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴿ *

ده إذ سيِّح  بأسامئ  ا: أي ه  لام بقول الكافرون والِّاملون، ووكِّ حلسنى، ونزِّ

 .جحده املرشكون، والرتف بعِّمت  إذا نسيوا إله  األنداد أو الصاكية أو األوالد

                                                           

، (4/869)« رشح األشمونى أللفهة ابن مالك»، و(4/811)البن مالك « رشح التسههل»: بنِّر( 1)

 .منسوًبا إىل غري واكد( 1/415)لييغدادي « خزانة األدب»و
« تفسري املاوردي»، و(8/198)«  السمرقنديتفسري»، و(416ص)« تفسري التسرتي»: بنِّر( 2)

 . ، واملصادر السابقة(1/428)« لرازيتفسري ا»، و(5/451)« تفسري اليغوي»، و(6/21)

« تفسري السمعاين»، و(5/88)« تفسري ابن أيب زمنني»، و(88/811)« تفسري الطربي»: بنِّر( 3)

زاد »، و(5/868)« ملحرر الوجهزا»، و(1/611)« الكشاف»، و(2/845)« تفسري اليغوي»، و(6/18)

« روح املعاين»، و(2/849)« بن كثريتفسري ا»، و(42/811)« تفسري القرطيي»، و(1/881)« املسري

 (.89/451)« التحربر والتنوبر»، و(221ص)« تفسري السعدي»، و(45/64)



416 
 

: أي. «اجعلوها يف ركوعكم»: صىل ا هل ليه  وسي وملَّا نزلت هذه اآلبة قال 

: وجمده سيحان ، وملَّا نزلتوإقراًرا بعِّمت  قولوها يف الركوع، تسيهًحا ل  وتنزهًيا، 

 .(1)«اجعلوها يف سجودكم»: الق ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴿

سيحان ريب »: هو حتهة امليوك واألكابر يف اجلاهيهة، فهناسي  أن تقول والركوع

، فناسب أن سيحان  وتعاىلخضوع بذل فه  اإلنسان جيهت   هل  والسجود، «العِّه 

لرش  بااللرتاف ل ، واإلبامن ب ،  ، فهناجي األلىل فوق«األلىلسيحان ريب »: بقول

فها أهيا املؤمن الكرب ، سيِّح باس  ربك العِّه  تسيهح احلامد املؤمن املنتِّر لثواب  

 .اخلائف من لقاب 

   

                                                           

لقية بن لامر أخرج  أمحد، وأبو داود، وابن ماج ، وابن خزبمة، وابن كيان، واحلاك ، من كدبث ( 1)

 .﴾ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ﴿: «سورة الواقعة»وتقدم خترجي  يف . ريض ا هل لن 
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*  

 .(1)«سورة املعارج»: أشهر أسامئها

 . (2)، كام يف كتب السنن، والتفسري«﴾ڭ ڭ﴿سورة »وتسمى بـ

)«﴾ڭ﴿سورة »: وقد خُتترص فهقال
؛ إذ لهس يف القرآن الكرب  من السور (3

 .(4)ال هيإ ﴾ڭ﴿املفتتحة بفعل 

 .(5)أربع وأربعون آبة  *

 .(6)باتفاق أهل التفسري  *

 : ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿ *

                                                           

تفسري »، و(41/848)لينسائي « السنن الكربى»، و(125ص)البن قتهية « غربب القرآن»: بنِّر( 1)

« تفسري القرطيي»، و(5/861)« املحرر الوجهز»، و(5/451)« تفسري اليغوي»، و(88/812)« الطربي

(42/812.) 

 «اليخاري صحهح»و ،(8/811) «الرزاق تفسري ليد»، و(618ص)« تفسري جماهد»: بنِّر (2)

، (2/881)« سري ابن كثريتف»و ،(1/885) «املسري زاد»و ،(5/186) «الرتمذي جامع»و ،(6/459)

 (. 89/458)« التحربر والتنوبر»و

 (.556ص)« إحتاف فضالء اليرش يف القراءات األربعة لرش»: بنِّر( 3)

 .«عسورة الواق»: باس ( 851ص)« اليهان يف لدِّ آي القرآن»ذكرها أبو لمرو الداين يف و( 4)

« اليهان يف لدِّ آي القرآن»: بنِّر. ﴾ەئ ەئ وئ وئ﴿: ثالث وأربعون آبة، وقد اختيفوا يف قول : وقهل( 5)

 (.846ص)« فنون األفنان يف لهون ليوم القرآن»، و(851ص)

، (42/812)« تفسري القرطيي»، و(1/885)« زاد املسري»، و(5/861)« املحرر الوجهز»: بنِّر( 6)

 .السابقةواملصادر 
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 . أن دالهًا دلا وسأل واستعجل العذاب الواقع: ومعنى اآلية

سأل سائٌل لن »: ن  سأل لن العذاب، وا هل تعاىل  م بقلوالسؤال هنا ُيتمل أ

هست جمرد سؤال لفوي ل ﴾ڭ﴿، فهذا بدل لىل أن ﴾ڭ ڭ ۇ﴿: ، وإنام قال«العذاب

 . (1)أو بريء، وإنام هو سؤال مقرون باالستعجال واالستهزاء

اليه َّ إِْن : الن ر بن احلارث بن َكَيَدَة، وكان بقول: وقد ورد أن هذا السائل هو

كان ما بقوُل حممٌد هو احلقَّ من لندك فأمطْر ليهنا كجارًة من السامء أِو اْئتنا بعذاب 

 .(2)فأنزل ا هلُ هذه السورة. أله 

القرآن،  وقد ككى ا هل تعاىل لنه  هذا االستعجال واالستفتاح يف مواضع من

: احلج] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ﴿: كام يف قول  سيحان 

 ﴾ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿: ، وقول [11

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ ﴿: ، وقول [58: العنكيوت]

 .[42: الشورى] ﴾چ چ ڇڇ

، ﴾چ چ﴿، وأما املؤمنون فه  ﴾ڦ ڄ﴿: وهنا نيحظ التوافق يف قول 

: ، ث  بعد آبات قال﴾ڭ ڭ﴿: وقد افتتح ا هل تعاىل هذه السورة الكربمة بقول 

، فأثنى لىل املؤمنني ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿

يون العذاب، وبعيمون أن العذاب لند ا هل، فهطييون الذبن خيافون وال بستعج

 .اإلمهال واملغفرة

                                                           

، (1/885)« زاد املسري»، و(6/29)« تفسري املاوردي»، و(6/841)« تفسري املاتربدي»: بنِّر( 1)

التحربر »، و(45/68)« روح املعاين»، و(8/586)« تفسري النسفي»، و(81/611)« تفسري الرازي»و

 (.89/455)« والتنوبر

« تفسري ابن كثري»، و(115ص)دي ليواك« أسياب النزول»، و(44/415)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 .، واملصادر السابقة(89/458)« التحربر والتنوبر»، و(48/466)« روح املعاين»، و(1/12)
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 :بالعذاب، كقوهل أن  دلاٌء من السائل لىل نفس  : ﴾ڭ﴿ ومن معاين

، وقد كان الكفار كثرًيا ما بدلون [88: األنفال] ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې﴿

 . (1)لىل أنفسه  بالعذاب استهزاًء وُسخربة

 متى العذاب؟: واستفه ، وقالفهذا السائل سأل، بمعنى استفرس 

ب هو أو  وبقع أكهاًنا أن بسأل أكٌد أو بطيب العذاب لىل سيهل املياهية، أن بعذَّ

ب خصُم ؛ لشدة التقاده فهام برى هو بصواب نفس ، أو إلظهار ذلك بقصد  بعذَّ

 .تثيهت األتياع ولدم زلزلة ثقته  ب 

ذي سأل فاستعجل العذاب هو ال صىل ا هل ليه  وسي ولهس املقصود أن النييَّ 

كان بطيب إمهاهل   صىل ا هل ليه  وسي ؛ ألن النييَّ (2)لىل املرشكني، فهذا بعهد

وإنِّاره ، وأالَّ ُبعاَجيوا، وملا لرض ليه  املََيُك بوم العقية أن ُبْطيَِق ليهه  

ُيرشُك به  بل أرجو أن ُُيرَج اهللُ من أصالهبم َمن يعبُد اهللَ وحَده َّل»: األَْخَشيني، قال

 .(4)«اللهمَّ اغفْر لقومي، فإهنم َّل يعلمونَ »: وكان بقول. (3)«شيئ ا

                                                           

« التحربر والتنوبر»، و(2/881)« تفسري ابن كثري»، و(6/29)« تفسري املاوردي»: بنِّر( 1)

(89/456.) 

 (.815 -5/811)« قدبرفتح ال»، و(41/811)« اليحر املحهط يف التفسري»: بنِّر( 2)

 . ريض ا هل لنهامن كدبث لائشة ( 4195)، ومسي  (8884)أخرج  اليخاري ( 3)

« رشح مشكل اآلثار»، والطحاوي يف (8196)« اآلكاد واملثاين»أخرج  ابن أيب لاص  يف ( 4)

، (5268، 5691)« الكيري»، والطرباين يف (4111)، واآلجري يف الرشبعة (918)، وابن كيان (8122)

« فتح الياري»: ، وبنِّرريض ا هل لن من كدبث سهل بن سعد ( 4816)« شعب اإلبامن»واليههقي يف 

« السيسية الضعهفة»، و(8415)« السيسية الصحهحة»، و(48/828)، (2/512)، (818 -1/818)

: «سورة الرشح»، و﴾ڀڱ ڱ ڱ ڱ﴿: «ة الطارقسور»، وما سهأيت يف (1122)

 . ﴾ۀۀ ہ ہ ہ ﴿
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: ملا أبطأت ليه  قربٌش وتأخرت قال صىل ا هل ليه  وسي ا ما ورد أن النييَّ وأم

سيع سنني، فأصابته  جمالة، كتى : أي. (1)«اللهمَّ أعنِّي عليهم بَسبْع كسبع ُيوسَف »

واألرض كههئة الدخان من اجلوع، وكتى أكيوا أوراق  كانوا برون ما بني السامء

 ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿: الشجر والعِّام من اجلوع، وقالوا

، فهذا لهس املقصود ب  العذاب، وإنام الشدة التي تضعفه  لن الصدِّ لن [48: الدخان]

 .سيهل ا هل، وهذا هو الِّاهر من السهاق

 : ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿ *

ستيعًدا مستعجاًل مستهزًئا، ويف اآلبة ذاهتا لقد سأل هذا السائل بالعذاب م

جواب  املالئ  الستعجال ، فالعذاب آت ال حمالة، وهو واقع يف مولده امل روب، ال 

ره، وال بدفع  لنه  إال جتنب أسياب  التي أساسها الكفر، إذ  ب  استعجاهل  وال بؤخِّ بقرِّ

تيًعا، كام ورد لن النيي قصودون ب ، وقد ُبصهب غرَيه  هو لذاب ليكافربن، وه  امل

با رسوَل ا هل، كهف خُيسُف بأوهل  وآخره ، وفهه  : ملا ُسئل صىل ا هل ليه  وسي 

 . (2)«ُُيسُف بأوهلم وآخرهم، ثم ُيبعثوَن عىل نياهتم»: أسواُقه ، وَمن لهس منه ؟ قال

ب قوًما أخذه  كيه ، فريدون مورًدا  وقد مضت سنة ا هل تعاىل أن  إذا لذَّ

ا، وبصدرون مصادر شتى، وقد بع  َمن لهس منه  تيًعا، فهذا أمر لام دلَّت واكدً 

 . النصوص ليه 

                                                           

، وبنِّر ما تقدم ريض ا هل لن من كدبث ابن مسعود ( 8192)، ومسي  (1219)ليخاري أخرج  ا( 1)

 .﴾ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائ ى﴿: «﴾ٱ ﴿سورة »يف 

 .ريض ا هل لنهامن كدبث لائشة ( 8221)، ومسي  (8442)أخرج  اليخاري ( 2)
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ب  ث  هو لهس ل  دافع بدفع  لنه ، فإذا نزل فال كهية يف دفع  وال رفع ، كام لذَّ

هْحة أو الزلزال أو الطوفان، فإذا وقع فإن  ال ُبرفع، وإن كان املقصود  ا هل أقواًما بالصَّ

 .ة فمن باب األوىل ال بدفع  أكٌد لنه  إال ا هللذاب اآلخر

 : ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿ *

وكأن  بينيِّ ملاذا ال بميك أكٌد دفع ؛ ألن  من ا هل، وَمن ذا برد لذاب ا هل؟ فا هل 

 . هو الذي أرسي  لىل الكافربن جزاًء وفاًقا

فعة والُعيو: ، أي(1)ِمْعراج: ِمْعرج، أو: عمج ﴾ۉ﴿و ذو الرِّ
(2) . 

 ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴿: ، كام يف قول سيحان  وتعاىلهد لعيو ا هل وفه  تأك

 . (3)العيل: ، وهلذا كان من أسامئ [45: غافر]

، كام يف (4)الطرق واملدارج التي تصعد هبا املالئكة إىل السامء: ﴾ۉ﴿ ومن معاين

د َأالَّ مدفع هلذا العذاب، فذو املعارج هو  قصة املعراج، ووصف  سيحان  هبذا بؤكِّ

، فكل ميوك (5)يطان األلِّ  لىل خيق  وكون ، وصاكب العر  العِّه صاكب الس

 .ا هل يف الدنها، فضاًل لن اآلخرةالدنها وجهوشه  وأجناده  ال تنفع وال تدفع لذاب 

                                                           

 .«ع ر ج»( 6/95)« تاج العروس»، و(8/888)« لسان العرب»: بنِّر( 1)

« تفسري ابن كثري»، و(46/25)« تفسري القرطيي»، و(88/851)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 (.89/451)« التحربر والتنوبر»، و(8/19)« اإلتقان»، و(2/881)

 -412ص)ليزجاجي « اشتقاق أسامء ا هل»، و(12ص)ليزجاج « تفسري أسامء ا هل احلسنى»: بنِّر( 3)

 (.468ص)« مع ا هل»، و(419

، (42/824)« تفسري القرطيي»، و(1/886)« زاد املسري»، و(2/881)« فسري اليغويت»: بنِّر( 4)

 (.5/815)« فتح القدبر»، و(41/818)« اليحر املحهط يف التفسري»و

« التحربر والتنوبر»، و(5/815)« فتح القدبر»، و(48/1692)« اهلدابة إىل بيوغ النهابة»: بنِّر( 5)

 (.225ص)« تفسري السعدي»، و(89/456)
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ومن باب آخر، فجنوده لِّهمة، منها املالئكة التي هلا طرق بني السامء واألرض، 

ب قوَم لوط، وهلا القدرة التي منحها ا هل إباها يف لذاب ال كافربن يف الدنها، كام لذَّ

 .ولذاهب  يف اآلخرة، كام بهَّن  القرآن يف مواضع

 : ﴾ەئ وئ وئې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ﴿ *

وح ، وإنام خصَّ  لرشف منزلت ، كام قال ليه  السالمجرببل : املقصود ب  والرُّ

)[1: القدر] ﴾ٿ ٿ ٹ﴿: سيحان 
1) . 

وح آدم، فإن أرواكه  تصعد يف النوم ولند أرواح بني : وقد جيوز أن يشمل الرُّ

يت  األكادبث، كحدبث الرباء بن لازب  وح، لىل ما فصَّ  ريض ا هل لنهامقيض الرُّ

 . (3)، وغريه، وخاصة أرواح املؤمنني(2)الطوبل

وز أن بكون املقصود مدة لروج املالئكة، أو جي: ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴿: وقول  تعاىل

 . (4)ذلك الهوم مدة العذاب الواقع ليكافربن يف

ولىل املعنى الثاين أن العذاب إنام بكون يف ذلك الهوم الطوبل الذي هو بوم 

ا قيل ذلك الهوم،  ب هذه األمة لذاًبا لاما القهامة، فهي إشارة إىل أن ا هل تعاىل لن بعذِّ

لىل هذه األمة لذاب االستئصال الذي ُسيِّط لىل األم  السابقة، كأمة ولن ُبسيِّط 

                                                           

« تفسري القرطيي»، و(8/191)« تفسري السمرقندي»، و(88/854)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

« التحربر والتنوبر»، و(5/815)« فتح القدبر»، و(2/884)« تفسري ابن كثري»، و(42/824)

(89/451.) 

، 1158، 8848)« سنن أيب داود»، و(42641)« مسند أمحد»، و(129)« مسند الطهاليس»كام يف ( 2)

 (.4/81)« املستدرك»، و(1151

 (.2/884)« تفسري ابن كثري»، و(1/886)« زاد املسري»: بنِّر( 3)

، (1/886)« زاد املسري»، و(8/689)« تفسري القشريي»، و(41/492)« تفسري املاتربدي»: بنِّر( 4)

 (.5/815)« فتح القدبر»و
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بني الذبن أرسل ا هل تعاىل ليهه  نوح وه ود وُشعهب وصالح وغريه  من املكذِّ

 .لذاًبا أفناه  لن آخره 

نة، »: أن  قال صىل ا هل ليه  وسي وقد صحَّ لن   سألُت ريب أن َّل هُيلَك أمتي بالسَّ

صىل ا هل فيام ُبعث النييُّ . (1)«ه أن َّل هُيلَك أمتي بالغرق، فأعطانيهافأعطانيها، وسألتُ 

: أمنت أمت  ذلك، وصار بأتهه  لذاب جزئي؛ وهلذا قال ربنا سيحان  ليه  وسي 

، صىل ا هل ليه  وسي ، وهذا رشف ملحمد ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ﴿

فوجوده أماٌن ألم  األرض من العذاب التام املطيق، وهذا األمان األول، واألمان 

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ﴿: االستغفار؛ لقول  تعاىل: الثاين هو

)[88: األنفال] ﴾ېئ ېئۈئ ۈئ ېئ 
2) . 

وح إىل ا هل تعاىل هو الذي بكون يف  أما إذا كان املعنى أن لروج املالئكة والرُّ

فهُْشكِل ليه  أن لروَجه  بقع باستمرار، فاملالئكة تصعد وتنزل يف أمر ذلك الهوم، 

 .الوكي، ويف أمر املوت واحلهاة، ويف شؤون كثرية كيَّفه  ا هل هبا، وأقدره  ليهها

كامل العروج يف ذلك الهوم الذي ُيرش فه  الناس، فهو : وُيتمل أن املقصود

 .خيتيف لام قيي 

إين قد أنصتُّ منُذ خلقُتكم »: بقول ليناس يف ذلك الهوموقد ورد أن ا هل تعاىل 

، فإنام هي  إىل يومكم هذا، أسمُع كالمكم، وُأبرُص أعاملكم، فاليوَم أنصتوا إِّلَّ

ا فليحمد اهللَ، وَمن وجَد غرَي ذلك صحُفكم ُتقرأ عليكم  وأعاملُكم، فَمن وجَد خري 

                                                           

 .ريض ا هل لنهاممن كدبث ثوبان وسعد بن أيب وقاص ( 8291، 8229)خرج  مسي  أ( 1)

، (1/12)« تفسري ابن كثري»، و(8/584)« املحرر الوجهز»، و(44/454)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 (.1/415)« الدر املنثور»و
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ڃ ڃ ڃ چ ﴿: يمون، قال ا هلفهسكت الناُس وال بتك. (1)«فال يلومنَّ غرَي نفسه

 .[82: النيأ] ﴾چچ چ ڇ

إن ريب قد غضَب اليوَم غضب ا، مل يغضب »: وقد جاء أبًضا يف كدبث الشفالة

فذلك بوم ل  مهزت  وخاصت ، ومنها كثرة نزول  .(2)«قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله

 . املالئكة فه  وصعودها

وطول  منذ أن ُبيعث الناس إىل أن بصري أهل اجلنة إىل اجلنة وأهل النار إىل النار 

ما من »: صىل ا هل ليه  وسي مخسون ألف سنة، كام ذكر ا هل تعاىل هنا، وكام قال النييُّ 

حت له  صاحب ذهب وَّل فضة، َّل ُيؤدِّي ها، إَِّلَّ إذا كان يوُم القيامة، ُصفِّ منها حقَّ

صفائُح من نار، فأُمْحي عليها يف نار جهنم، فيُكوى هبا جنبه وجبينه وظهره، كلام 

                                                           

 -81/826)، (8/644)« تفسريه»، والطربي يف (421)« األهوال»أخرج  ابن أيب الدنها يف ( 1)

، وأبو (86)« األكادبث الطوال»، والطرباين يف (8984 -9/8982)« تفسريه»، وابن أيب كات  يف (822

 .ريض ا هل لن من كدبث أيب هربرة ( 619)« اليعث والنشور»، واليههقي يف (826)« العِّمة»الشهخ يف 

ور: وهو كدبث طوبل، ُبعرف بـ ا، مشههذا كدبث »: قال ابن كثري. كدبث الصُّ ور، وهو غربب جدا

وليعض  شواهد يف األكادبث املتفرقة، ويف بعض ألفاظ  نكارة، تفرد ب  إساملهل بن رافع قاص أهل املدبنة، 

وقد اختيف فه ، فمنه  َمن وثق ، ومنه  َمن ضعف ، ونص لىل نكارة كدبث  غري واكد من األئمة؛ كأمحد بن 

أكادبث  : وقال ابن لدي. هو مرتوك: س، ومنه  َمن قال فه فالَّ كنيل، وأيب كات  الرازي، ولمرو بن ليل ال

 .كيها فهها نِّر، إال أن  ُبكتب كدبث  يف مجية الضعفاء

وقد اختيف ليه  يف إسناد هذا احلدبث لىل وجوه كثرية، قد أفردهتا يف جزء لىل كدة، وأما : قيت

ا، وبقال هاًقا واكًدا، فُأنكر ليه  بسيب ذلك،   سإن  مجع  من أكادبث كثرية، وجعي: سهاق ، فغربب جدا

اج املزي بقول إن  رأى ليولهد بن مسي  مصنًَّفا قد مجع فه  كل الشواهد : وسمعت شهخنا احلافظ أبا احلجَّ

« اليدابة والنهابة»، و(822 -8/821)« تفسري ابن كثري»: وبنِّر. «ليعض مفردات هذا احلدبث، فا هل ألي 

 (.869 -41/862)« فتح الياري»، و(49/888)

 .ريض ا هل لن من كدبث أيب هربرة ( 491)، ومسي  (1148)أخرج  اليخاري ( 2)
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َبَرَدْت ُأعيدْت له، يف يوم كان مقداره ِخسنَي ألَف سنة، حتى ُيقىض بني العباد، فريى 

 .(1)«سبيله، إما إىل اجلنة، وإما إىل النار

إن املقصود لو أن أكًدا من الناس كان هو الذي بتوىلَّ احلساب : قال بعضه و

بموجب مقابهسه  وطرائقه  يف الدنها، لكان بستغرق هذه املدة، أما ا هل تعاىل فإن  

 . (2)ُياسب اخلالئق يف سالة من هنار

وهذا لهس بِّاهر، بل الِّاهر أن طول ذلك الهوم مخسون ألف سنة من أبام 

 . (3)ولكن ا هل تعاىل خيفِّف هذا الهوم لن املؤمنني الدنها،

وذكر طول الهوم مناسب الستفتاح السورة بسؤاهل  لن العذاب، واستعجاهل  

فمقابهسه  ساذجة حمدودة، وه  بمعزل لن إدراك األمور العِّهمة التي .. إباه

ما لند ا هل من  تنتِّره ؛ وهلذا ناسب أن بوجِّ  نيهَّ  إىل الصرب، وهو اجلدبر بَمن بعي 

 ﴾ک ک کک گ گ گ گ ڳ﴿: اآلماد واألكقاب التي تنتِّر اليرش

 .[21: مرب ]

 : ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴿ *

، فال بستعجل، وال بستجهب ملشالره (4)كيس النفس لىل اليشء: والصَّب

 :الشخصهة، فاألمر بالصرب تربهة ربانهة كثرية الورود يف التنزبل، وجاء باملصدر

بأن  ما بصف  ا هل تعاىل    مجهل، فالصرب ُخيق مجهل، ولندوصف  بأنيتأكهد، ث  ل ﴾ۇئ﴿

 . مجهل، فاملقصود صرب لهس فه  تشك  وال جزع وال استعجال وال تسخط

                                                           

 .ريض ا هل لن من كدبث أيب هربرة ( 921)أخرج  مسي  ( 1)

 (. 5/815)« فتح القدبر»، و(6/91)« تفسري املاوردي»: بنِّر( 2)

 (. 42/828)« تفسري القرطيي»، و(618ص)« تفسري جماهد»: بنِّر( 3)

 (.4/484)ليواكدي « التفسري الوسهط»، و«ص ب ر»( 418ص)« خمتار الصحاح»: بنِّر( 4)
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ر وبتكيَّ  وُبفيض  وبعض الناس قد بصرب، ولكن ال بكون صربه مجهاًل، فهتذمَّ

ل من فالن شهئًا لِّهاًم   . ، وصرب ليه بالرس ليعض أقارب  وخيصائ ، وبذكر هل  أن  حتمَّ

د لىل اخليق العِّه  الذي ال ُبتصور كصول النجاح إال ب ، كام قال  وهذا بؤكِّ

صىل ا هل ليه  وكام قال النييُّ . (1)«هشنا بالصربوجدنا خرَي ل»: ريض ا هل لن لمر 

ُه اهللُ»: وسي  ْ ْ ُيصَّبِّ  . فهكون صابًرا، ث  صيوًرا. (2)«َمن يتصَّبَّ

ت واألذى، بعرفون معنى الصرب الذي ُييس النفس لام والذبن بواجهون الَعنَ 

بيوح ال جيمل باألكرار، وبعرفون مستوبات  ودرجات ، وأن الصابر قد َبِضهق أو 

ليعض خيصائ  وخاصت ، أو برتدد أو بشك، أما الصرب اجلمهل فيَمْعزل لن ذلك 

 .كي 

 : ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿ *

ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿: بستيعدون العذاب بعقوهل  فهجحدون : أي

 . [8: ق] ﴾ڤ

أو بستيعدون زمان ؛ ولذلك ال بقهمون ل  وزًنا؛ ألهن  مشغولون باليشء 

 . (3)القربب، وهو الدنها

ر ب رب هل   وكثري ممن بطرقون ُطرق اهلالك كني بسمعون الناصح واملحذِّ

فه  ما قد بقع هل  من األكوال، بشهحون بوجوهه ، وبشعرون أهنا  األمثال وخيوِّ

 .يه  لىل تغهري طربقته  أو جتن ب ما بفيض إىل الِعثار كقهقة هلا، وال حتمخماوف ال

                                                           

، (648)« الزهد»، وأمحد يف (492)« الزهد»، ووكهع يف (681)« الزهد»أخرج  ابن امليارك يف ( 1)

« تغيهق التعيهق»، واحلافظ ابن كجر يف (4/51)« كيهة األولهاء»يف معيًقا، وأبو نعه  ( 2/99)واليخاري 

(5/418.) 

 .ريض ا هل لن من كدبث أيب سعهد ( 4158)، ومسي  (4169)أخرج  اليخاري ( 2)

 .«﴾ٱ ﴿سورة »بنِّر ما تقدم يف ( 3)



427 
 

 : ﴾ېئ ىئ ىئ﴿ *

ىت يت ﴿: ، وقال[85: األكقاف] ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی﴿: يف الوقت؛ وهلذا قال تعاىل: أي

ك  ليثنا : ، وككى أهن  بتساءلون وبتخافتون فهام بهنه [16: النازلات] ﴾جث مث ىث يث حج مج جح

: ، فهقول سيحان [418: ط ] ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿: بعضه  يف الدنها؟ فهقول

، فألقيه  [411: ط ] ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴿

ت املوازبن  د أن ليثه   م بكن سوى بوٍم واكٍد، فإذا جاء بوُم القهامة تغريَّ بؤكِّ

واحلسابات تغرًيا كيرًيا، وقد كانوا من قيل بستعجيون ب ، فه  اآلن بقولون كالًما 

كانوا يف الدنها بنِّرون إىل اآلخرة املستقيية بسخربة واستيطاء، فإذا ه  يف  آخر، وقد

 !(1)ِّرون إىل الدنها املاضهة بتعجب وتقيهلاآلخرة بن

 : ﴾ىئ ی ی ی ی﴿ *

ما بيقى يف أسفل الزبت من : ، أي(2)املعدن املذاب، ُدْرِديُّ الزبت املذاب: املُْهل

 . اليقابا واحلُثالة

 . السامء بومئذ، أهنا تكون كاملعدن املذابفهذا أكد تشيههات 

 ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿: وقد جاءت صفات أخرى يف شأن السامء؛ كقول  سيحان 

هان هنا مثل قول (3)مالت إىل احلمرة: ، أي[81: الرمحن]  ﴾ی ﴿: ، ولعل املقصود بالدِّ

 .الزبت أو ُدْرِدي الزبت: يأ

                                                           

« املاورديتفسري »، و(41/811)« تفسري املاتربدي»، و(88/855)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 (.2/881)« تفسري ابن كثري»، و(1/881)« زاد املسري»، و(6/94)

« تفسري القرطيي»، و(81/614)« تفسري الرازي»، و(8/828)ليزجاج « معاين القرآن»: بنِّر( 2)

 (.9/584)« الدر املنثور»، و(42/821)

« ابن كثري تفسري»، و(5/884)« تفسري السمعاين»، و(88/886)« تفسري الطربي»: بنِّر( 3)

 (.5/465)« فتح القدبر»، و(1/192)
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خرى، فهوم القهامة بوم طوبل، وُيتمل أن بكون املقصود أن هذا بقع مرة بعد أ

مقداره مخسون ألف سنة، فتقع حتوالت يف أكوال السامء وألواهنا وشكيها وههئتها، 

 .(1)وكذلك األرض

 : ﴾جئ حئ مئ ىئ﴿ *

 :سيحان ، وقال (2)ُبطيق لىل الصوف امليون املصيوغ ما الصوف، وغاليًا: الِعْهن

ق: ، أي[5: القارلة] ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿ املفرَّ
(3) . 

ھ ھ ھ ے ﴿: يال يف الدنها ميونة، كام قال تعاىلواجل

، فمنها األبهض واألمحر واألسود، فهكذا بوم [81: فاطر] ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

القهامة تتغري كقهقتها وتذهب كثافتها وتصيح كالصوف املنفو ، وبكون فهها ألوان 

 .خمتيفةوطرائق 

ا ُب رب املثل يف واملرء بنِّر من كول ، فريى اجليال من ألِّ  ما خيق ا هل، وهب

.. الشدة والقوة والرسوخ، وبرفع رأس  فريى السامء يف سموقها وإككامها ومجاهلا

ففي ذلك الهوم تتفتت اجليال، فتيدو كالقطن أو الصوف، وتضعف السامء، فتغدو 

 !لضعهف الذي هو املقصود من وراء كل تيك احلوادث؟كاملُْهل، فام بالك باإلنسان ا

                                                           

، (411 -8/418)« تفسري املاوردي»، و(81/851)، (48/182)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 (.49/444)« تفسري الرازي»، و(8/581)« زاد املسري»، و(8/811)« املحرر الوجهز»و

التفسري »، و(48/2144)« اهلدابة إىل بيوغ النهابة»، و(81/591)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 (.88/848)ليواكدي « اليسهط

 (. 581ص)البن قتهية « غربب القرآن»، و«ع هـ ن»( 4/412)« العني»: وبنِّر أبًضا

سورة »وما تقدم يف ، (81/548)« التحربر والتنوبر»، و(45/112)« روح املعاين»: بنِّر( 3)

 .﴾ڀ ڀ ڀ پ﴿: «سورة التكوبر»وما سهأيت يف ، «الواقعة
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اُس بعضه  ليعض لند كيول احلوادث، وبتيادلون احلدبث ولادة ما بيجأ الن

مع معارفه  وأصدقائه ، وبقيِّيون وجوه الرأي، وطرائق احلهاة، ولكن هههات ذلك 

 .يف موقف القهامة

 : ﴾يئ جب حب خب مب﴿ *

فكل إنسان مشغول بنفس ؛ ملا برى من اهلول، وال بعنه  أن بسأل لن كال أقرب 

 . قربب

 : (1)و العالء املعري ملا مات أبوه، ورثاه بقصهدة، فههاوقد أخذ هذا املعنى أب

 يف القهامة كالِعْهِن؟ ْكدٌ إذا صار أُ ***  فها لهَت ِشعري هل خيفُّ وقاُره

ويَّ ميادًراوهل َبِرُد احلوَض  كاَم َفهَستأين؟***  الرَّ  مع الناس أم بأَبى الز 

د أن بزاك  فهستأين؛ هل سهزاك  مع الناس من أجل احلوض، أم أن  ال برب: بقول

 ألن  كان يف الدنها وقوًرا قيهل املخالطة ليناس؟

ا، (2)الصدبق اليَّصهق الوثهق: واحَلِميم وكالمها برد يف املاء احلار، : واحَلِميم أيض 

القرآن يف كدبث  لن اآلخرة، يف فرار احلَِمه  من مَحِهم ، ويف املاء احلَِمه  الذي برشب  

 : (4)ع املعنهني الشالر فقال، وقد مج(3)أهل النار

مان وال َتُقْل  ْر بيني الزَّ دائد***  ال َتْغرَتِ  يل أٌخ وَنِدب ُ : لند الشَّ

                                                           

 (. 45/111)« مسالك األبصار يف ممالك األمصار»: بنِّر( 1)

تفسري »، و(1/886)« املحرر الوجهز»، و(855 -851ص)« ات يف غربب القرآناملفرد»: بنِّر( 2)

 (.89/461)« التحربر والتنوبر»، و(42/818)« تفسري القرطيي»، و(81/614)« الرازي

ۓ  ﴿ :وقول ، [1: بونس] ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے﴿: كقول  تعاىل( 3)

املحرر »، و(84/25)« طربيتفسري ال»: بنِّر[. ٥١: النيأ]﴾ ۋ ۋ ۅ ٴۇ﴿ :، وقول [١١: حممد] ﴾ۓ ڭ

 .، واملصادر السابقة(48/441)« تفسري القرطيي»، و(5/864)« الوجهز

 .منسوًبا إىل احلربري( 81/411)« الوايف بالوفهات»، و(5/8811)« معج  األدباء»: بنِّر( 4)
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بتُه  فإذا   واآلُل آٌل واحلَِمهُ  مَحِه ُ ***  املُعاِقُر لاقرٌ جرَّ

واملعنى ظاهر، ففي بوم القهامة هلول املطيع وكرب املوقف وانشغال كل امرئ 

نفيس نفيس، وال بسأل الصدبُق صدبَق  لن كال  وال لن : ئ منه بنفس ، بقول كل امر

ال : سيحان  متعي ق السؤال، أي، و م بينيِّ [81: ليس] ﴾حب خب مب ىب يب جت حت﴿: يشء مما جيري

 .بسأل أي سؤال، ال لن نفس ، وال لن أكد، وال لام جيري

ملسالدة أو  ال بطيب من  شهًئا من باب املسألة، فال جمال :وُيتمل أن يكون املعنى

 .(1)دل  أو إسناد أو شفالة

ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ *

 : ﴾ڀ

أصاًل؛ لكثرة اخليق املحشوربن كهف بسأل  وهو ال براه : كأن بعض الناس قال

 .ليعرض واحلساب يف صعهد واكد

جيعل ا هل بعضه  ُبيرص بعًضا لىل رغ  : فكانت هذه اآلبة جواب التساؤل، أي

، وقد بكون هذا من املؤمنني وهذا من الكفار، أو هذا يف ذلك، فهتمكنون من رؤبته 

د اجلنة وهذا يف النار، وهذا يف مكان وهذا يف مكان آخر، و مع ذلك براه وُبيرصه، وبتعمَّ

 . أن بصد لن ، وال بسأل  لن يشء

وال غرابة، فمع ُبعد العهد وكدوث احلوادث العِّهمة والتحوالت اجلسهمة، إال 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿: وصف  ا هلأن ذلك املوقف كام 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

، كتى الوالد ال بسأل ولده، والزوج ال بسأل زوجت ، واألم [8: احلج] ﴾ڦ ڦ ڄ

                                                           

 (.81/614)« سري الرازيتف»: بنِّر( 1)
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ڄ ڄ ﴿، [91: األنعام] ﴾مب ىب يب﴿: ال تسأل ولدها، قال تعاىل

 . [85: العنكيوت] ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ

د، وال بنفع أكٌد إن  تأكهد ملسؤولهة الفرد لن نفس ، فال بسأل أكٌد لن أك

 . أكًدا، إال بام أخرب ا هل ب  من الشفالة

هنا الفرد يف مواجهة صارمة مع ذات ، كام كان يف الدنها مسؤواًل لنها؛ ولكن  

مشغول لنها باآلخربن، كتى بصل احلال إىل أن املستحق ليعقوبة بتمنى أن تنزل 

 !بأقرب قربب وأكب كيهب لهنجو منها هو

هذا : ﴾ڀٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿

متى هو؟ فها هو يف بوم : املجرم هو الذي كان يف الدنها بستعجل العذاب، وبسأل

القهامة بود لو بفتدي العذاب بأخيص أصدقائ  وأقرب الناس ل  رمًحا، وربام هؤالء 

مة قد كانوا يف الدنها من أسياب الناس الذبن براه  وبيرصه  يف َلَرصات بوم القها

ض أمامه  قوت  وذكاءه وكربباءه وسخربت ، ومن أجيه  ضالل ، وربام كان بستعر

ب أو كفر،  م بعد بيتفت إلهه ، بل َودَّ لو بفتدي نفس  هبؤالء مجهًعا، بود أن خييص  كذَّ

لذبن ُخيقوا من ا ﴾ڀ﴿من العذاب، وبدفع فدبة مقابل ختيهص  من العذاب، ولو 

لد َبْضعة من أبه ، وموضع صيي ، وبدأ بالينني؛ ألهن  أشد الناس لالقة ب ؛ فإن الو

 .(1)كي 

                                                           

 (.89/464)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 1)
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خ بالتقوى واإلبامن، وما لهس كذلك،  ز وترسَّ وثمة فرق بني النسب الذي تعزَّ

وسيي ، كام قال  صىل ا هل ليه  وسي فكل نسب بنقطع بوم القهامة، إال نسب النيي 

 .(1)صىل ا هل ليه  وسي 

 : ﴾ڀ ڀ ٺ﴿ *

اإلنسان بعد بنه ؛ ولذا بدأ  ، وهي أقرب من األخ لقيب(2)الزوجة: والصاحبة

 .هبا، ث  لطف ليهها األخ

 : ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ﴿ *

 . (3)أم ؛ ألن  بأوي بعد أن انفصل لنها: ﴾ٺ ٺ ٺ﴿ :قال مالك

أفراد القيهية القربية من ، كام  :«َفِصيلته التي ُتْؤويه»واألكثرون عىل أن املقصود بـ

طون بالرجل، مثل الع  وابن القيهية والفخذ والفصهية، فه  األقارب املحه: بقولون

، فهكون السهاق بدأ متسيساًل بالينني، ث  بزوجت ، ث  بأخه ، ث  (4)الع ، وهذا أقرب

 . بفصهيت ، وهي الدائرة األوسع

ا بربد أن بفتدي هب ، فناسب أن لكس هذا؛ ألن  هن« سورة ليس»والرتتهب يف 

م بنه ، ث  بيدأ باألقرب واألكب؛ إظهاًرا لشدة كاجت  واستعداده لي فداء، ولذا قدَّ

                                                           

ريض ا هل من كدبث املِْسور بن خَمْرمة ( 8/452)« املستدرك»، و(42911)« مسند أمحد»كام يف ( 1)

 -1/121)« اليدر املنري»: وبنِّر. «وإن األنساَب يوَم القيامة تنقطع، غرَي نسبي وسببي وِصْهري»: لنهام

 (.8186)« لسيسية الصحهحةا»، و(191

 (.5/861)« زاملحرر الوجه»، و(88/861)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

« تفسري ابن كثري»، و(42/826)« تفسري القرطيي»، و(6/98)« تفسري املاوردي»: بنِّر( 3)

 (.49/864)« اليياب يف ليوم الكتاب»، و(2/885)

« تفسري ابن كثري»، و(42/826)« تفسري القرطيي»و، (6/98)« تفسري املاوردي»: بنِّر( 4)

 (.89/464)« التحربر والتنوبر»، و(49/864)« اليياب يف ليوم الكتاب»، و(2/885)
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فالن قد هجر كتى : زوجت ، ث  أخاه، ث  قيهيت ، ث  الناس مجهًعا، لىل معنى أن تقول

 . أقرَب الناس إله ، فه  م رب املثل، وهو  م بعد بيايل بأكد من الناس

، ﴾ىئ ىئ ی ی ی ی﴿: لكس ذلك؛ ألن األمر هناك أمر فرار« سورة ليس»ء يف وجا

. ﴾ىئ يئ جب﴿ :، ث  انتقل إىل األقرب﴾جئ حئ مئ﴿: ل إىل َمن هو أقربفيدأ باألخ، وانتق

والفرار قد بعني التنصل من املسالدة التي جرت ليهها العادة يف الدنها، أن اإلخوة 

بسالد بعضه  بعًضا، وكثرًيا ما ُيتاج األبوان إىل املسالدة من األبناء، أما الزوجة 

رجيهاا، بيدأ باألخ، ث  األبوبن، وأخرًيا واألوالد فه  حمل ال رورة، فكان الفرار تد

وزوج ، وقد بكون االختالف بني املوضعني ليتنوبع، ففهام بتعيق  بفر كتى من بنه 

بالفرار بدأ باألبعد ث  األقرب، وفهام بتعيق باالفتداء بدأ باألقرب، وه  األبناء، ث  

 .(1)الصاكية، ث  األخ، ث  الفصهية

 : ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ *

بوا من أجل أن بنقذ نفس ، وهذا فيهس  لنده تردد أن بفتدي بالناس كيه ، فهعذ 

الكافر كان بمكن  يف الدنها أن بفتدي بأقل من ذلك، ولكن كانت السخربة 

 . واالستعجال هتكاًم وحتدًبا بمنع  من ذلك

 وهل يقول اإلنسان هذا الكالم بلسانه، أم بقلبه، ويدل عليه لسان حاله؟ 

                                                           

 (.81/485)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 1)
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ح بأن  بقول ذلك تيفًِّا، ويف عيري السهاق ت لام بود أن بكون، لكن  م برصِّ

ېئ ىئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ﴿: سهاقات أخرى ما بدل لىل أن  بقول ذلك لند مناسيت ، كام يف قول 

 .(1)ويف بعض نصوص السنة ما برشد إىل ذلك. [89 -82: احلاقة] ﴾ىئ ىئ

لتنكر هلا يف إن كشف هذا املوقف اجليهل ال ُيمل املؤمن لىل جفاء القرابة وا

الدنها، فالصية واخلُُيق الكرب  قربة إىل ا هل، وسيهل إىل النجاة يف املوقف العصهب، 

امحوَن يرمحهم الرمحنُ »و ، ولكن  ُيمل لىل (3)، وَمن وصل رمًحا وصي  ا هل(2)«الرَّ

ا هل لىل كل كيهب أو قربب؛ لهكون فراره إىل ا هل،  تقدب  احلق والصواب ومرضاة

 .، ولهس فراره إىل نفس  التي هي األخرى تفر من ونع  با هل

، وهي تدل لىل ﴾ٹ﴿: ، وإنام قال«فهنجه »: و م بقل: ﴾ٹ ٹ﴿

 !!وبا لهت  بنجو، لكن هههات! مع هذا كي  با لهت األمر بنفع: االستيعاد، أي

 :﴾ڤڤ ڤ ڤ ڦ﴿ *

لن : ، أي(4)يمة تقال ليردع والزجر، تدل لىل النفيك ﴾ڤڤ﴿

 .بعهد وال محه  وال صدبق وال شفهعُبنجه  قربب وال 

                                                           

من كدبث ( 8215)« صحهح مسي »، و(6551، 6582، 8881)« صحهح اليخاري»كام يف ( 1)

أرأيَت لو كان لك مْلُء : ُيقاُل للكافر يوَم القيامة»: ييَّ صىل ا هل ليه  وسي  قال، أن النريض ا هل لن أنس 

 .«قد ُسئلَت أيََّس من ذلك: فُيقاُل له. نعم: ض ذهب ا، أكنَت تفتدي به؟ فيقوُل األر

ڳ ڳ ﴿: «سورة امليك»، وقد تقدم يف ريض ا هل لنهام لمرو بن ا هل كام يف كدبث ليد( 2)

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ 

 .﴾ہ ہ

ريض ا هل رة من كدبث أيب هرب( 8555)« صحهح مسي »، و(5921)« صحهح اليخاري»كام يف ( 3)

 .لن 

 (.8/196)« تفسري السمرقندي»، و(5/884)ليزجاج « معاين القرآن»: بنِّر( 4)
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هذا ضمري الشأن، : والضمري لهس إىل مذكور سابق، والعرب بقولون

: وبقصدون ب  اإلشارة إىل أن  إذا جاء أمر َجَيل، فإن  ُبورد ضمريه قيي ، فقول  تعاىل

 . (1)إن األمر أو القصة أو اخلرب أو الشأن بتعيق بيشء لِّه : يأ ﴾ڤ ڤ﴿

لنار، أو َدَركة من َدَركاهتا، وهي مأخوذة من التيِِّّي، ن أسامء ام ﴾ڤ﴿و

تتوقَّد وتشتعل : ، أي[41: اليهل] ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ﴿: ، كام قال سيحان (2)وهو شدة االشتعال

ظ، تربد هؤالء الناس  .وتتيمَّ

 : ﴾ڦ ڦ ڦ﴿ *

ا شدبًدا: أي َوى، فتأخذه أخًذا قوبا  . تنزع الشَّ

َوى ؛ فالصهاد إذا رضب و م (3)األطراف: وقيلجيدة رأس اإلنسان، : والشَّ

أصاب : أشوى، أي: بصب الصهد يف مقتل، وإنام أصاب أطراف ، بقولون

.. أشوى: ، ومن  قول العامة إذا كان األمر املَُخوف أهون مما ظنوا قالوا(4)األطراف

 . أسهل وأهون: بعني

ود أهنا تنزع والذي بِّهر أن املراد لهس أهنا تنزع اجليدة من اإلنسان، وإنام املقص

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿: اإلنسان بجيدت  وتنزل  بأطراف ، كام قال ربنا سيحان 

                                                           

 (.1/641)« الكشاف»، و(81/618)« تفسري الرازي»: بنِّر( 1)

« فتح القدبر»، و(88/842)ليواكدي « التفسري اليسهط»، و(6/98)« تفسري املاوردي»: بنِّر( 2)

 (.89/468)« التحربر والتنوبر»، و(5/811)

« تفسري اليغوي»، و(6/98)« تفسري املاوردي»، و(88/864)« تفسري الطربي»: بنِّر( 3)

 (.45/62)« روح املعاين»، و(42/822)« تفسري القرطيي»، و(1/881)« زاد املسري»، و(2/888)

« تفسري الرازي»، و(5/861)« املحرر الوجهز»، و(88/864)« تفسري الطربي»: بنِّر( 4)

(81/618.) 
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ُُيمل بأطراف بدب  ورجيه  وجيدة : ، أي[14: الرمحن] ﴾ٻ پ پ

 .(1)رأس ، وبيتقط التقاًطا

 : ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿ *

تنادي َمن كان يف الدنها قد أدبر وتوىلَّ لن قيول احلق واالنقهاد ل ، ولهس : أي

؛ فقد ذكر ا هل تعاىل لن النار أشهاء كثرية لهست من (2)بكون نداًء كقهقهاا بيعهد أن

فرِي والتمهُّز  .(3)شأن النار يف الدنها، مثل التغهُّظ والزَّ

يه  ا هل تعاىل بالنار، : وقال بعض األئمة إن املقصود هنا دلاء اخلََزنة الذبن وكَّ

 . (4)م بأن  دلاء النارفعربَّ لن دلاء اخلََزنة ومناداهت  هلؤالء القو

، وكقائق اآلخرة والغهب بنيغي أن تيقى لىل ظاهرها، وَأالَّ واألول أقرب

 . ختضع ملوازبن العرف والعادة واملادة

، ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿:   سيحان  يف أول السورةوهنا تناسٌب بني قول

، وبوم ، لقد كانوا يف الدنها بدلوهنا وبستعجيوهنا﴾ڄ﴿واإلخيار هنا لن النار بأهنا 

 .تعالوا، هذا ما كنت  ُتولدون: القهامة هي التي تدلوه  وتستعجيه ، وتقول

، فهي ال ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿إن النار بوم القهامة 

تنادي اإلنسان بنسي  وال بحسي  وال بييده وال بقيهيت ، وإنام بعمي ، وهذه اآلبات 

                                                           

 .، واملصادر السابقة(5/466)« فتح القدبر»، و(44/1884)« اهلدابة إىل بيوغ النهابة»: بنِّر( 1)

 (.2/885)« تفسري ابن كثري»، و(2/888)« تفسري اليغوي»: بنِّر( 2)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ﴿: «سورة الفرقان»كام يف قول  تعاىل يف ( 3)

ہ ہ ھ ھھ ﴿: «سورة امليك»، وبنِّر ما تقدم يف ﴾پ پ ڀ

 .﴾ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ھ

« التحربر والتنوبر»، و(42/829)« تفسري القرطيي»، و(6/91)« تفسري املاوردي»: بنِّر( 4)

(89/461). 



437 
 

بني املستعجيني الذبن تدلوه  النار، وق ت هل ، ال تصف القوم املكذِّ د ُألدَّ

 :اإللراض، بقال: واإلدباربستطهعون االفتداء منها، ولو بأقرب الناس إلهه ، 

ك ظهره: ﴾ڄ﴿ ، فهؤالء ألرضوا أواًل ث  أدبروا، واإلنسان قد (1)إذا والَّ

 . بعرض فهكتفي بالسكوت، وقد خيالف الطربق وبعرتض ليه 

: األنفال] ﴾ائ ائ ەئەئ﴿: اإلقيال، ومن  املوىَل، قال تعاىل: وأصل التوِّلِّ 

11](
أن هذا اإلنسان أدبر وألرض لن احلق وتوىلَّ شهئًا آخر، ألرض لن : واملعنى، (2

اإلبامن وتوىلَّ الكفر، لقد أدبر لن النور وتوىلَّ الِّالم، فهو أدبر لن يشء وتوىلَّ ضده، 

اإلنسان  إذا هجر طربًقا انتقل بفطرت  إىل ضده، فإذا  م بسيك: وهكذا املرء ال خييو

ن  م بشغل نفس  باخلري شغيت  بالرش، وإن  م بشغل طربق اخلري سيك طربق الرش، وإ

 . وقت  يف طالة شغي  بمعصهة

فهذا اإلنسان يف الدنها ألرض لن اإلبامن ومقتضهات  بطول  واختهاره، فإذا كان 

ن يف هأتهها مكرًها، وقد كان بمكن أن بأيت احلق واإلبامل ﴾ڤ﴿بوم القهامة نادت  

 .الدنها طائًعا خمتاًرا

 : ﴾ڃ ڃ ڃ﴿ *

 . (3)مجع املال يف أولهة، وأكك  إغالق : أي

ع لن الكسب احلرام، أن بيخل ومجع املال لهس لهيًا  لذات ، وإنام املذموم أالَّ بتورَّ

ب  لن إنفاق  لىل ما أوجب ا هل، فال ُبطع  من  املسكني، وقد لاب القرآن لىل 

                                                           

 .«د ب ر»( 811ص)« املفردات يف غربب القرآن»: بنِّر( 1)

 .«و ل ي»( 226ص)« املفردات يف غربب القرآن»: بنِّر( 2)

« تفسري اليغوي»، و(48/1148)« دابة إىل بيوغ النهابةاهل»، و(88/865)« تفسري الطربي»: بنِّر( 3)

 (.2/885)« تفسري ابن كثري»، و(2/888)
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إطعام املسكني، كام كان بعهيه  لىل الرشك با هل وتركه  املرشكني إمساكه  لن 

ل ليهه  إدباره  وتولهه  لن اإلبام ل ليهه  أهن  مجعوا ليصالة، وكام سجَّ ن سجَّ

األموال بكل سيهل، وجعيوها يف أولهة، وأغيقوا ليهها، فال ُبْطع  منها بته  وال 

 .هها من الشكر الواجبمسكني، وال ُبؤدَّى منها كق، وال برالى ما  هل تعاىل ف

ويف القدر السابق من السهاق تيدو طيهعة اإلنسان املتناقضة، التي تستعجل 

قع، وتستيعد العقاب وهو قربب، وتنسى ما مرَّ ليهها، كتى بصيح العذاب وهو وا

العمر كي  لندها بوم القهامة وكأن  سالة من هنار، وترفض اإلبامن االختهاري، 

ا ا بوم الدبن؛ ولذا ناسب أن بسيط الضوء لىل هذه النفسهة  لتحتمل لذاًبا قرسبا قهربا

 !العجهية

 ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چچ چ چ ڇ ڇ﴿ *

 :﴾ژ ژ ڑ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

املقصود الكافر، أو : أن املقصود جنس اإلنسان، وبعضه  بقول واألقرب

 .(1)شخص بعهن ، كالن ر بن احلارث بن َكَيدة، أو غريه من ألهان املرشكني

ۋ ۅ ﴿: ، وهذا مثل قول  تعاىل(2)ملقصود جنس ابن آدمأن ا والصواب

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ 

ک ک گ ﴿: ، ومثل قول [18: األكزاب] ﴾ۇئ ۇئ ۆئ

 ﴾ٿ ٿ ٿ ٹٹ﴿: ، ومثل قول [41: ليس] ﴾گ گ

                                                           

« تفسري القرطيي»، و(81/618)« تفسري الرازي»، و(88/865) «تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 (.49/866)« اليياب يف ليوم الكتاب»، و(42/829)

« تفسري ابن جزي»، و(5/862)« وجهزاملحرر ال»، و(41/89)« تفسري الثعييي»: بنِّر( 2)

 .، واملصادر السابقة(89/466)« التحربر والتنوبر»، و(8/144)
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، وفهها اإلشارة إىل ما ُجيل ليه  اإلنسان بالفطرة من ضعف أو لجية أو [81: األنيهاء]

 . ظي  أو جهل

ل لىل جنس اإلنسان أن  وا هل  ، وكيمة ﴾چ ڇ ڇ﴿تعاىل ُبسجِّ

ٿ ٿ ٿ ﴿: أيت أكهاًنا بذكر اخليق اجلسامين، مثل قول ت ﴾چ﴿

، وتأيت أكهاًنا لذكر (1)قوة أجسامه  يف الدنها: ، بعني[82: اإلنسان] ﴾ٿٹ

 .اخليق النفيس والروكي، كام يف هذه اآلبة

 .(2)ُجيل بفطرت  لىل اهلََيع: يأ ﴾چ ڇ﴿

 :(3)لامء خمتلفون يف أمجع عبارة ُيفَّسَّ هبا اهَلَلعوالع

هو ما بعدها يف السهاق، وقد ُسئل ثعيب لن : وأمجع وأمجل ما يقال يف تفسريها

 ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿: ند العرب، فقالل ﴾ڇ﴿معنى 

 .(4)﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

الضعهف املتهالك املسرتخي لند األزمات، فإذا صام بان ليه  اجلوع، : واهَللوع

قَّب أوان الفطر، وإذا خاف انتفض واضطرب و م حتمي  قدماه، وإذا كيَّت وصار برت

ط ف والتحوُّ  . (5)ب  نازلة أو مصهية جزع، وإذا توقَّع رضًرا أو مرًضا بالغ يف التخوُّ

                                                           

« فتح القدبر»، و(49/454)« تفسري القرطيي»، و(41/818)« املاتربديتفسري »: بنِّر( 1)

 (.141 -89/119)« التحربر والتنوبر»، و(5/181)

 ليخطهب الرشبهني« الرساج املنري»، و(81/111) «نِّ  الدرر يف تناسب اآلبات والسور»: بنِّر( 2)

 (.41/468)« روح اليهان»، و(1/821)

 (.1/882)« زاد املسري»، و(6/91)« تفسري املاوردي»: بنِّر( 3)

 (.42/891)« تفسري القرطيي»، و(8/289)« إجياز اليهان لن معاين القرآن»: بنِّر( 4)

« تفسري املاوردي»، و(88/865)« تفسري الطربي»، و(141ص)البن قتهية « غربب القرآن»: بنِّر( 5)

 (.2/888)« تفسري اليغوي»، و(6/91)
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، بدل لىل هذه ﴾ڈ﴿ ،﴾ڍ﴿، ﴾ڇ﴿: والتعيري بصهغة امليالغة

فة الغالهة اليعهدة لن االلتدال الطيهعة املتطرِّ
(1) . 

 . املال جتده مستعجاًل، بربد أن جيمع  بكل كهية، فهو شدبد احلرص ومع

، وهذه ُتسمى يف القرآن (2)الفقر أو اجلوع أو املرض: ناه ﴾ڍ﴿واملقصود بـ

، [462: األلراف] ﴾ہ ہ ہ﴿: أبًضا، كام قال ا هل« سهئة»الكرب  

 .فاملقصود الرش الدنهوي

املقصود و ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿

عة واملال والولد الرزق والعافهة: ﴾ڎ﴿بـ والسَّ
، فإذا أصاب  اخلري فإن  (3)

 .ُييس  وبيخل ب  أن بنفق  لىل حمتاج

جهب؛ فهو بوكي بتأثري األكوال يف اإلنسان لامة، ل ﴾ڎ﴿والتعيري بـ

 . ويف اهليوع خاصة، فهي تقرتب من  وحتهط ب  وتداخي 

غًدا بغريه، وهو بدل أبًضا لىل أن األكوال ال تدوم، فهي متيس الهوم بخري و

، و م  وتصيح لىل كال ومتيس لىل سواها، والعاقل احلكه  إن أصابت  نعمة فرح وُُسَّ

 َأرَش وَبَطر ونسهان والتقاد دوام احلال، وإن مس  رضٌّ أو رشٌّ صرب خيرج  ذلك إىل

 . وانتِّر فراق  بالفرج واحلول من ا هل، و م بقنط أو بهأس

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ڭ ڭ ﴿: وهذه اآلبة تشي  قول  تعاىل

 .[28: اإلُساء] ﴾ۋ ۅ ۅ

                                                           

 (.89/461)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 1)

تفسري ابن »، و(48/1148)« اهلدابة إىل بيوغ النهابة»، و(88/861)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 (.9/88)« تفسري أيب السعود»، و(2/886)« كثري

« تفسري ابن كثري»، و(81/611)« تفسري الرازي»، و(88/861)« فسري الطربيت»: بنِّر( 3)

 (.89/411)« التحربر والتنوبر»، و(2/886)
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يعاتبه عىل يشء إذا كان اهلل خلق اإلنسان كذلك، فكيف : 

 َجبَله عليه؟

إن ا هل تعاىل خيق اإلنسان لىل مقتىض ككمت  يف الدنها ملصالح،  

ي وجيي  لىل الشهوة، فهو بضيط هذه الشهوة فهرصفها يف طربقها الصحهح الذ

ُخيقت ل ؛ الستمرار دفة احلهاة وكفظ النوع والتكاثر واالبتالء واالمتحان، 

 . وى واهليكة، وإذا زل أو لثر، سارع بالتدارك مستعهنًا با هلوبدافعها لن مراتع اهل

وإن وضعها اإلنسان يف خري أو يف رش، فهذه مسؤولهت ، وهكذا موضع الطياع 

 . ال وطغى صار مذموًما لتجاوزه كد املياحاألخرى؛ كحب املال، فإذا سهطر كب امل

وهي من ألِّ  واآلبة الكربمة تدل لىل أثر اإلبامن يف هتذبب اإلنسان، 

ذات أثر كيري يف  -وال سهام الصالة -الدالالت القرآنهة لىل أن اإلبامن والعيادات

هة هتذبب األخالق، فقد بكون اإلنسان رشًسا سهِّئ الطيع، سهِّئ اخليق، بسيب الرتب

ت ب ؛ فتجده قاسهًا غيهًِّا جحوًدا  أو اليهئة أو الطيائع املوروثة، أو الِّروف التي ألـمَّ

د َنِزقً  ًلا، ث  إذا ب  بالتقوى واإلبامن والصالة ُبذلن وبيني، واآلبة تؤكِّ ا طائًشا مترسِّ

 .هذا املعنى وتربزه بقوة

ڑ ک ک ک  ژ ژ ڑ﴿: وهلذا قال *

 : ﴾ک گ

سورة »ناس وصفه  باملصيِّني، وه  املسيمون، كام قال يف استثنى ا هل فئة من ال

، وذكره  (1)هنا ه  املؤمنون با هل واملصلُّون، ﴾مخ جس حس خس مس حص مج جح مح جخ حخ﴿: «املدثر

                                                           

فتح »، و(88/155)ليواكدي « التفسري اليسهط»، و(48/1211)« اهلدابة إىل بيوغ النهابة»: بنِّر( 1)

 (.89/881)« التحربر والتنوبر»، و(5/899)« القدبر
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بالصالة؛ ألهنا أخص الصفات اإلبامنهة العميهة، فدلَّ لىل أن اإلنسان بمكن بفعي  

ب كثرًيا من أخالق   . وبمحاولت  وبعيادت  أن هُيذِّ

ألصحاب ؛ فقد كانوا لىل بعض  صىل ا هل ليه  وسي وهذا ما جتده يف تربهة النيي 

وا وانقادوا، ويف قصة الرجل  أخالق اجلاهيهة، فيام جاء اإلسالم َأْذَلنوا والنوا وذلُّ

: صىل ا هل ليه  وسي قال . أوصني: ، وقالصىل ا هل ليه  وسي الذي جاء إىل النيي 

َد مرا. «َّل تغضْب »  . (1)«َّل تغضْب »: ًرا، قالفردَّ

اإلنسان رقهيًا لىل نفس ، أما الذي بسيِّط مالكِّات  لىل وهذا بتطيَّب أن بكون 

اآلخربن وبعهيه  وبيحث لن مثاليه ، فهو بميض ُقُدًما ال بيوي لىل يشء، منشغاًل 

ح نفس ، وال برى لنفس  خطًأ أصاًل، إال لىل  بمثالب الناس لن لهوب ، فهو ال بصحِّ

 !هل التواضع والتنِّريسي

ا ا هل تعاىل لنواًنا لإلبامن ولألخالق الكربمة وبكفي الصالة رشًفا أن جعيه

والصفات النيهية، وال ُبوصف اإلنسان باملصيلِّ إال إذا كان مداوًما لىل الصالة، ومع 

د هذا بقول   ﴾ڑ ک ک ک ک گ﴿: ذلك أكَّ

هنا، ال بشغيه  لنها مال وال مستمرون ليهها، ال بنقطعون لنها، وال بضهِّعو: يأ

أهل وال ولد، وال فرح وال خوف وال كزن، وهذا مالئ  لسالمته  من اهلََيع؛ ألن  

، وألن الدنها (2)صىل ا هل ليه  وسي كيام كزهب  أمر فزلوا إىل الصالة، كام كان بفعل 

ته  لىل اإلوالتجارة واليهع ال  بت أخالقه ، وربَّ بامن تيههه  لن الصالة، بل هذَّ

 .تربهة ربانهة

                                                           

 .ريض ا هل لن من كدبث أيب هربرة ( 6446)خاري أخرج  الي( 1)

: قال ريض ا هل لن من كدبث كذبفة ( 4849)« سنن أيب داود»، و(88891)« مسند أمحد»كام يف ( 2)

 .«كان رسوُل ا هل صىل ا هل ليه  وسي  إذا َكَزَبُ  أمٌر صىلَّ »
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وام»وكيمة  وام : ال تعني اليقاء األبدي، كام بتوه  بعضه ، فهقولون« الدَّ الدَّ

وام . (1) هل وهذا معيوم قطًعا؛ فا هل تعاىل هو احلي الذي ال بموت، وإنام املقصود الدَّ

، وملا (2)ِدبمة: دنها، والعرب بسمون املطر املتواصلالنسيي الذي بكون يف أمر ال

كان لمُي  »: قالت صىل ا هل ليه  وسي لن لمل النيي  ريض ا هل لنهايت لائشُة ُسئ

 . (4)كان إذا لمل لماًل أثيت ، كام يف كدبث آخر: أي. (3)«ِدبمةً 

ائم  خُيْرَب ب  لن ا هل، املستمر، ولهس من صفات ا هل تعاىل، وإن كان قد : هوفالدَّ

 .وصفلكن لىل سيهل اخلرب ال لىل سيهل االس  أو ال

وام ، فإذا صىلَّ فإن  ال بيتفت بمهنًا (5)اإلقيال لىل اليشء املقصود: ومن معنى الدَّ

وال شاماًل، فهو مداوم لىل استقيال القيية ال بنرصف لنها، بل بِّل مقياًل لىل صالت  

 .كرتث لشأن الدنها ما دام يف مناجات  لرب بكيهت ، بقيي  وجوارك ، وال ب

 : ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴿ *

زكاة ُتقرن مع الصالة يف القرآن كثرًيا، فالصالة كق اليدن والروح، والزكاة وال

ي، وغريه ريض ا هل لنهامكق املال، قال ابن لياس  دِّ احلقُّ املعيوم »: ، ولكرمة، والسُّ

 . (6)«الزكاة: هو

                                                           

 (.4/191)« عارصةمعج  اليغة العربهة امل»، و(684ص)« معج  املناهي اليفِّهة»: بنِّر( 1)

املفردات يف غربب »، و«د ي م»( 5/4981)« الصحاح»، و(41/411)« هتذبب اليغة»: بنِّر( 2)

 .«د و م»( 888ص)« القرآن

 (.128)، ومسي  (6166)أخرج  اليخاري ( 3)

 .ريض ا هل لنهامن كدبث لائشة ( 116)أخرج  مسي  ( 4)

« تفسري ابن كثري»، و(42/894)« القرطيي تفسري»، و(41/816)« تفسري املاتربدي»: بنِّر( 5)

(2/886.) 

« اليياب يف ليوم الكتاب»، و(81/615)« تفسري الرازي»، و(88/811)« تفسري الطربي»: بنِّر( 6)

(49/811 .) 
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ر  وهذه اآلبة نزلت بمكة قيل فرض الزكاة بمقادبرها وأنصيتها املعروفة، وقد قرَّ

ا جيب إخراج  ليمساكنيالعيامء أ  .(1)ن يف املال يف أول اإلسالم كقا

 : ﴾ڳ ڱ ڱ﴿ *

فهو املتعفِّف، وهو  وأما املحرومالذي بسأل الناس وبمد بده، : هو والسائل

؛ [818: اليقرة] ﴾ھ ے ے ۓۓ﴿: ، كام قال تعاىل(2)نقهض السائل

صىل ا هل ليه  ى النييُّ وهلذا ال بعرف  الناس وال بعطون ؛ ألن  ال بسأهل  شهئًا، وقد هن

َمن سأل الناَس، وله ما يغنيه، جاء يوَم القيامة ومسألتُه يف »: لن املسألة، فقال وسي 

ألن املسألة تذل اإلنسان، وتربق ماء وجه ، . (3)«وجهه ُِخوٌش، أو ُخدوٌش أو ُكدوٌح 

حث هو بامن أن ُتعطي املحتاج وال تْضَطره ليسؤال، أن تيحث لن ، ال أن بيومن اإل

لنك، ولكن قد بقع ليناس رضورات أو جمالات أو أكوال نازلة مفاجئة حتمل 

 . بعضه  لىل أن بسأل الناس؛ ولذا الترب ا هل كال  فذكره يف اآلبة

،»: قول  صىل ا هل ليه  وسي وقد ُروي لن النيي  وإن جاء عىل  للسائِل حقٌّ

 .(4)«فرسٍ 

                                                           

 :«سورة الذاربات»، وما تقدم يف (84 -41ص)« كتاب الزكاة من رشح بيوغ املرام»: بنِّر( 1)

 . «سورة األلىل»أول ، وما سهأيت يف ﴾ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿

« روح املعاين»، و(42/11)« اليياب يف ليوم الكتاب»، و(8/818)« تفسري السمرقندي»: بنِّر( 2)

 (.89/418)« التحربر والتنوبر»، و(45/14)

، والنسائي (4211)، وابن ماج  (651)، والرتمذي (4686)، وأبو داود (8615)أخرج  أمحد ( 3)

« السيسية الصحهحة»: وبنِّر. ريض ا هل لن  مسعود بن ا هل كدبث ليدمن ( 4/111)اك  ، واحل(5/91)

(199.) 

« تفسريه»، وابن أيب كات  يف (8162)، وابن خزبمة (4665)، وأبو داود (4181)أخرج  أمحد ( 4)

سيسية ال»: وبنِّر. ريض ا هل لنهاممن كدبث احلسني بن ليل ( 8298)« الكيري»، والطرباين يف (4/891)

 (.4812)« الضعهفة
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يغي إلطاؤه؛ ألن يف ذلك إغراًء ل  لىل لىل أن  إذا كان السائل متكثًِّرا، فال بن

لة والراكة، وتعوبًدا لىل اليطالة، وكثرًيا ما  الكسل، وامتهان السؤال، واخليود ليدَّ

تتحول املسألة إىل لادة وإدمان، كتى لو أثرى اإلنسان واستغنى، فإن نفس  متهل إىل 

ض لي  . سؤالمد الهد والتعرُّ

تعثِّر، الذي كيام اشتغل يف يشء أخفق و م وبدخل يف املحروم ذلك املحاَرف امل

س املحل وأقام اليناء، ث  خرس، وانتقل إىل رشكة  بوفَّق، فدخل يف التجارة وأسَّ

واجتهد وخرس، ث  دخل يف األسه  ونكب، وذهب ليزرالة في  ُبوفق، فهذا ُبسمى 

 .(1)فة، وهو من صنف املحرومني م تقع يف بده كر: حماَرًفا، أي

ربام بداومون لىل صالهت ، ولكنه  ال بؤدُّون كقَّ ا هل يف أمواهل ، وبعض الناس 

ح واألََثرة؛ ولذا مجع ا هل بني املحافِّة لىل الصالة وإخراج  وبِّهر فهه  اليخل والشُّ

اءة من الزكاة ليرباءة من اهليع؛ فالصالة سكهنة القيب، والزكاة طهارة املال والرب

 . هل ورسول تقدب  كب الدنها والعاجل لىل كب ا

 : ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ﴿ *

، فه  بؤمنون بهوم القهامة، والعادة (2)اجلزاء والدبنونة واحلساب: ﴾ں﴿و

جاربة أن بعربِّ القرآن لن ذلك باإلبامن، لكن هنا لربَّ بالتصدبق؛ لهينيِّ أن التصدبق 

َركِني، ولكن  ال بكفي كتى بصاكي  إكساس القيب جزء َمكِني يف اإلبامن وأساس 

 .التصدبق هبذا

                                                           

 (.88/486)« تاج العروس»، و(88/818)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

« املحرر الوجهز»، و(8/196)« تفسري السمرقندي»، و(41/812)« تفسري املاتربدي»: بنِّر( 2)

سورة »، وما سهأيت يف (89/418)« التحربر والتنوبر»، و(2/881)« تفسري ابن كثري»، و(5/869)

 .﴾ۋچ چ چ چ ﴿: «اراالنفط
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ب بذكر اخلشهة واخلوف واإلشفاق * ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿: ولذا لقَّ

 : ﴾ۀ ہ ہ

 . ، وهذه الصفة ألىل من جمرد التصدبق العقيل(1)خائفون وجيون: أي

مهَّز ا هل بني أولئك املستيعدبن املستعجيني لذاب ا هل، وبني الذبن ه  ب  

قون ومن  مشفقون، بدلون ا هل تعاىل بأن بدفع  لنه  ڦ ڦ ﴿: ، كام قالمصدِّ

ق بهوم الدبن فال[16: الرمحن] ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ بد أن خياف  ، فإذا صدَّ

 .بالتوبةوبيتعد لن الكيائر، وُبْؤثِر ما لند ا هل، وبرسع 

 : ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿ *

ب بهوم الدبن، فهو بستيعده، بل وربام بستعجي  حتدًبا  وإنام بأمن  املنافق واملكذِّ

وا هل ما أمن  إال »: لن النفاق، فقال رمح  ا هلي وسخربة، وقد ُسئل احلسن اليرص

 . (2)«منافٌق، وال خاف  إال مؤمنٌ 

فعىل العيد أن بمأل قيي  من شعور اإلشفاق من لذاب ا هل، وأن لذاب ا هل تعاىل 

فام . (3)«اللهمَّ سلِّم سلِّم»: غري مأمون، ولهعي  أن الرسل واألنيهاء بقولون بوم القهامة

 .ولعل هذا اخلوف بكون سييًا يف نجاة العيد، ويف مرضاة الرب!  ؟بالك بَمن دوهن

ر يف املوضعني ذكر  ؛ إشعاًرا بقرهب  ورمحت  هب ، ﴾ی﴿: ، و م بقل﴾ھ﴿وكرَّ

ولذا فإن املؤمن مجع لماًل وخوًفا، واملنافق مجع إساءة وأمنًا، ووصف الربوبهة فه  

                                                           

« تفسري السعدي»، و(2/881)« تفسري ابن كثري»، و(88/816)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 (.221ص)

« السنة»، وأبو بكر اخلالل يف (24)« صفة النفاق»معيًقا، والفربايب يف ( 4/42)أخرج  اليخاري ( 2)

تغيهق »، و(4/444)« فتح الياري»: وبنِّر(. 4151( )8/151)« اإلبانة الكربى»، وابن بطة يف (4656)

 (.51 -8/58)« التعيهق

 .ريض ا هل لن من كدبث أيب هربرة ( 428)، ومسي  (1181)أخرج  اليخاري ( 3)
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َمن خاف َأْدلَج، وَمن »مني، فـتيطف وتعطف، وإضافت  إلهه  ال ختيو من تأمني وتط

 .(1)«َأْدلََج بلَغ املنزَل 

 : ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ڭ ے ے ۓ ۓ ڭ﴿ *

وهذا ل  اتصال باإلشفاق واخلوف؛ فإن  ال يشء بردع اإلنسان لن الشهوة 

َّل يزين الزاين حني يزين وهو »: صىل ا هل ليه  وسي كاخلوف من ا هل؛ وهلذا بقول النييُّ 

يَّسُق السارُق حني يَّسُق وهو مؤمٌن، وَّل يرشُب اخلمَر حني يرشهُبا وهو مؤمٌن، وَّل 

 . فاخلوف من لذاب ا هل هو خري رادع لن الوقوع يف الكيائر. (2)«مؤمنٌ 

كفِّها من االنكشاف، كام يف كدبث هَبْز بن َككِه ، : واملقصود بحفظ الفروج

احفظ عوَرتَك، »: قال ه  وسي صىل ا هل لي، أن النييَّ ريض ا هل لن لن أبه ، لن جده 

 .(3)«إَِّلَّ من زوجتَك، أو ما ملكت يمينَُك 

؛ ولذا ُلوتب آدُم (4)فالنِّر إىل لورات الناس ال جيوز إال حلاجة أو رضورة

 .بكشف سوءاهت ، وامتنَّ ا هل لىل ذربت  باليياس املواري هلا ليههام السالموكواُء 

، ﴾ۇ ۆ ۆ ۇ﴿مع أزواجه ، : يأ ﴾ڭ ڭ ڭ﴿: وهلذا قال

قهق، وبقصد هبا هنا: وميك الهمني  . ﴾ۈ ۈ ٴۇ﴿ اإلماء،: لفظ ُبطيق لىل الرَّ

                                                           

البن أيب الدنها « قرص األمل»، و(8151)« جامع الرتمذي»، و(4161)« مسند ليد بن محهد»كام يف ( 1)

. ريض ا هل لن دبث أيب هربرة من ك( 1/811)« املستدرك»، و(1/828)ليعقهيل « الضعفاء»، و(445)

 (.8885، 951)« السيسية الصحهحة»: وبنِّر

 .ريض ا هل لن من كدبث أيب هربرة ( 51)، ومسي  (6118)أخرج  اليخاري ( 2)

، (4981)، وابن ماج  (8169)، والرتمذي (1141)، وأبو داود (81181)أخرج  أمحد ( 3)

 (.1/419)واحلاك  

 (.41/49)« الكوبتهة املوسولة الفقههة»: نِّرب( 4)
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فإن لادة اإلنسان أن  قد جيد يف نفس  بعض االستقذار ! وما أمجل هذا التعيري

ليعالقة اجلنسهة ألسياب لدبدة، واآلبة تنفي املالمة ما دامت العالقة يف كدود ما 

ربوي نفيس مه  لآلباء ولألزواج وليمربِّني، ومه  أباح ا هل، وهو معنى أخالقي ت

قوا بني احلهاء املرشوع واخلجل املذموم، وبني التيجح املرذول ليشياب وليفتها ت؛ لهفرِّ

أزواًجا وُذربة، وجاء  ليهه  السالموبني الفطرة السوبة، وقد جعل ا هل ليرسل 

ب الغرائز وبرتقي هبا؛ كتى ال بشعر اإلنس ان أن العالقة اجلنسهة يشء اإلسالم لهُهذِّ

مستقذر أو ممقوت، ما دامت يف احلالل، بل هي حتصني لينفس وليزوج، وقد سمى 

با : قالوا. «ويف ُبْضع أحدكم صدقةٌ »: ذلك صدقة، فقال صىل ا هل ليه  وسي الرسول 

أرأيتم لو وضعها يف »: قال! ؟ هل، أبأيت أكُدنا شهوت ، وبكون ل  فهها أجرٌ رسوَل ا

 .(1)«أكان عليه فيها وزٌر؟ فكذلك إذا وضعها يف احلالل كان له أجرٌ  حرام،

 : ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې﴿ *

كشف العورات واالندفاع وراء الشهوات املحرمة، : ﴾ۅ ۉ﴿واملقصود بـ

ْوا كدوَد ا هل تعاىل، فُعوقيواه ﴾ې﴿و  .(2)  الذبن تعدَّ

غتصب بالقوة؛ ألن  من امل :، فاملعتدي«املعتدي»ُيتلف عن « العادي»والتعبري بـ

ا وخطاا مرسوًما ل ، كتى لو كان بالرتايض : فهو أما العاديالعدوان،  الذي جتاوز كدا

م الفعل كني بكون التداء وتيهح  كني بكون بالرتايض،  بهنهام، فالقوانني التي جترِّ

 .هي أككام جائرة لادبة معتدبة لىل كدود ا هل

يِّني، ولكن سهاق آبة الفروج موجَّ  إىل واآلبات كيها يف صفة املؤمنني املص

، ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴿: لرجال أصالة وإىل النساء تيًعا؛ لقول ا

                                                           

 .ريض ا هل لن من كدبث أيب ذر ( 4116)أخرج  مسي  ( 1)

 (.5/819)« أضواء اليهان»، و(41/48)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)
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واملرأة ال ُيل هلا ميك بمهنها؛ وذلك ألن الرجال أكثر تطييًا ليوصال وجرأة ليه  

وقدرة ومااًل وتقييًا وكركة وسفًرا، واملرأة وإن كانت طرًفا، إال أن الغالب أهنا 

 .(1)وتابعة فهام بِّهر، وا هل ألي  مطيوبة

 : ﴾ى ى ائ ائ ەئې ﴿ *

التكالهف الرشلهة؛ كالصالة والصوم والزكاة والغسل : تشمل األمانات

والوضوء، وكتى اإلبامن فهو أمانة، وتشمل أمانات الناس من القهام بواجب السيطة 

عالقة أو العهد أو الوظهفة أو أداء األمانة، سواء كانت أمانة يف املال أو الرس أو ال

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ﴿: ، قال ا هل تعاىل(2)واملهثاق

َأدِّ األمانَة إىل َمن »: صىل ا هل ليه  وسي ، وقال النييُّ [94: النحل] ﴾ڳ

ْن َمن خانَك  ائتمنَك،  .(3)«وَّل ََّتُ

: األكزاب] ﴾ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴿: ويف األمانة بقول ا هل تعاىل

فاستثناه  من اهليولني، أما الذي ال مصيُّون؛  ؛ ألهن ﴾ى ائ ائ﴿: ، وهنا قال[18

برالي األمانة فهو الِّيوم اجلهول اهلَيوع، واإلبامن ُبريبِّ اإلنسان لىل كفظ العهد 

 .واألمانة، كتى مع الكافر والفاجر

                                                           

 (. 48/415)« تفسري القرطيي»، و(5/141)« تفسري اليغوي»: بنِّر( 1)

« تفسري اليغوي»، و(8/196)« السمرقندي تفسري»، و(88/811)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 (.45/14)« روح املعاين»، و(5/141)

مكارم »، واخلرائطي يف (4861)، والرتمذي (8585)، وأبو داود (8689)أخرج  الدارمي ( 3)

 .ريض ا هل لن من كدبث أيب هربرة ( 8/16)، واحلاك  (421)« األخالق

رجل من الصحابة  من كدبث( 41/156)يههقي ، وال(8581)، وأبو داود (45181)وأخرج  أمحد 

 -918)« العيل املتناههة»، و(4441)« ليل ابن أيب كات »، و(5/448)« األم»: وبنِّر. ريض ا هل لن 

 -8/819)« التيخهص احليري»، و(12 -8/11)« إغاثة اليهفان»، و(8/815)« مهزان االلتدال»، و(915

 (.188)« السيسية الصحهحة»، و(841
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وقد جتد من املسيمني وَمن بتِّاهرون بالصالح َمن بكونون بني أقوام كافربن، 

ده  بموجب العهد واألمانة واملهثاق بدخيون بالفهستحيون دماءه  وأمواهل ، و

ون وبكذبون، وه   واألوراق الثيوتهة الرسمهة، ث  بغدرون هب  وبرسقون وبغشُّ

 !بذلك بزلمون أهن  مؤمنون

غ ليمسي  أن بنقض العهود؟! وبا ليعجب  !كهف بسو 

 !وكهف تدلو الناس إىل اإلسالم وأنت متد بدك جلهوهب  لترسق ما فهها؟

لي اإلبوكهف ت  !امن وأنت تكذب؟دَّ

 !وكهف تربم ليناس مواثهق ث  ختوهنا؟

قد كان أرشاف العرب يف اجلاهيهة بأنفون من َخْفر الذم  ونقض العهد وخهانة 

 .(1)األمانة، كام يف قصة أيب سفهان مع هرقل

ريض ا هل فهذا األثر العميل ليصالة كني تطيع شخصهة املؤمن، وكان ابن مسعود 

َمن  م تأمْرُه صالُت  باملعروف، و م تنَهُ  لن املنكر،  م بزدْد من ا هل إال »: بقول لن 

 . (3)، وُروي مرفوًلا، وال بصح(2)«بعًدا

 .[15: العنكيوت] ﴾ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې ىى﴿: لكن جاء يف القرآن الكرب  قول  تعاىل

 : ﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ﴿ *

ا رسول ا هل، ومنها أن شهادة أن ال إل  إال ا هل، وأن حممدً : ومن ألِّ  الشهادة

صىل ا هل ليه  بكون املسي  قدوة لغريه يف األخالق، فهشهد بحق لىل ما جاء ب  النيي 

 .وسي 

                                                           

 (. 4118)« صحهح مسي »و، (1)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 1)

« املعج  الكيري»، والطرباين يف (486)« الزهد»، وأبو داود يف (212)« الزهد»أخرج  أمحد يف ( 2)

 (.8991)« شعب اإلبامن»، واليههقي يف (2518)

 (.8)« السيسية الضعهفة»: بنِّر( 3)
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ا أم  ومنها الشهادة باحلق الواضح لصاكي ، سواء أكان قربيًا أم بعهًدا، لدوا

أو كتامن ا، ال حتمي  القرابة والصية والعاطفة لىل جتاوز العدل صدبًقا، مسياًم أم كافرً 

ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ﴿: الشهادة، كام قال سيحان 

ٹ ﴿: ، وقال[2: املائدة] ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ

 .[828: اليقرة] ﴾ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ

 : ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿ *

، وهو فعل مضارع ﴾ېئ﴿ألاد الصفة التي بدأ هبا، وهي الصالة، واستخدم فعل 

  ُيافِّون لىل الصالة برشوطها بدل لىل االستمرار وجتدد االهتامم بالصالة، فه

وأركاهنا وواجياهتا، واخلشوع واإلقيال لىل ا هل تعاىل، واألذكار والقرآن والتسيهح 

 .والدلاء

وة بالصالة ما  م أجده يف غريه من القرآن؛ ألن  وأجد يف هذا املوضع من احلفا

ها، ، ث  بدأ صفاهت  بدوام الصالة، ث  ختمها باملحافِّة ليه﴾ژ﴿: جعل اسمه 

 .(1)وال غرابة ما دامت قيوهب  مشفقة وجية لامرة باإلبامن

 : ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی﴿ *

بني : وبا ل  من مولود لِّه  كرب ، وهو ولد بأيت يف مقابل ولد أولئك املكذِّ

يف »، و م بقل أهن  ﴾ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ڦ﴿

ڤ ڤ ﴿: ، كام هو أسيوب القرآن يف مواضع، كام يف قول ﴾ىئ ىئ﴿: ، بل قال«جنة

ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿: ، وقد بعربِّ باملثنى، كام يف قول [51: القمر] ﴾ڦڤ ڤ ڦ 

، فهي أربع جنان [68: الرمحن] ﴾ائ ائ ەئ ەئ﴿: ، ث  قال[16: الرمحن] ﴾ڄ ڄ

                                                           

 (.41/846)« إلراب القرآن وبهان »، و(89/411)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 1)
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ڌ ڌ ڎ ﴿: ، كام يف قول ﴾ۆ﴿أو أكثر، وقد بعربِّ بـ

واملفرد لىل تسمهة العموم، وهو الغالب، . [81: احلرش] ﴾ڎ ڈ

ل يف  ىل إرادة درجاهتا، كام هول ﴾پ﴿و  ﴾پ﴿، و«سورة الرمحن»مفصَّ

إهنا »: ريض ا هل لنهاألم كارثة  صىل ا هل ليه  وسي بًضا لىل إرادة طيقاهتا، كام قال أ

وكام ه  لىل صالهت  دائمون، . (1)«جناٌن يف اجلنة، وإن ابنك أصاَب الفردوَس األعىل

 .لطاًء كساًبافه  يف جناهت  خالدون؛ جزاًء من ربك 

من ألوان الكرامة، مما ال لني رأت، وال أذن سمعت، وال َخَطر  ويف هذه اجلنات

 .لىل قيب برش

 : ﴾ی ی ی جئ حئ مئ﴿ *

فاملُْهطِع هو الذي بميش برسلة، وهو رافع ! رسلني؟م: أي ﴾حئ﴿ملاذا ه  

ْخربة رْب، أو لىل سيهل االستهزاء أو السُّ
 .(2)رأس ، إما لىل سيهل الكِ

بعضه  لن : ﴾ىئ يئ جب حب خب مب﴿ :ية املستنكرةفه  مهطعون يف هذه املشهة الغرب *

وبعضه  أمامك وبعضه  وراءك، فإن  قد ُبكتفى : بمهنك وبعضه  لن شاملك، أي

 : (3)بالهمني والشامل لن األمام واخليف، كام قال الشالر

                                                           

 .ريض ا هل لن من كدبث أنس بن مالك ( 8219)أخرج  اليخاري ( 1)

« تفسري املاوردي»، و(6/119)« تفسري املاتربدي»، و(111 -48/116)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

، (8/482)« لقدبرفتح ا»، و(42/898)« تفسري القرطيي»، و(81/616)« تفسري الرازي»، و(6/96)

 (.89/416)« التحربر والتنوبر»و

، وما (118ص)ليسجستاين « غربب القرآن»، و(888ص)البن قتهية « غربب القرآن»: وبنِّر أبًضا

 [.8: القمر]﴾  ڀڀ ڀ ڀ﴿: «سورة القمر»تقدم يف 

َطري بن منسوًبا إىل قَ ( 1/4199)« زهر اآلداب وثمر األلياب»، و(8/491)« أمايل القايل»: بنِّر( 3)

 .الُفجاءة
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ماح ردبئةً   من لن بمهني تارًة وأمامي***  فيقد أراين ليرِّ

أو لن شاميل، فهؤالء القوم ُُيهطون أكهاًنا أمامي أو لن بمهني أو ورائي : أي

 . من كل جهة صىل ا هل ليه  وسي بالنيي 

قة، بعضه  هنا، : ﴾خب﴿ فئة، فمعنى: ِلَزة، أي: عمج ﴾خب﴿: وقول  مجالات متفرِّ

، كام ذكر ا هل تعاىل يف (1)وبعضه  هناك، وناس بتيفتون هنا، وناس بنِّرون هناك

 .﴾جب حب خب مب ىب يب جت يئی ی جئ حئ مئ ىئ  ىئ ىئ ىئ یی﴿: «سورة املطففني»

 : ﴾مثىث يث حج مج جح مح ىب يب جت حت خت مت ىت يتجث﴿ *

ا، أكل واكد منه  بنتِّر أن بكون ل  جنة نعه   استفهام هتكمي هيز الوجدان هزا

ألهسوا ممن ! ألهسوا ه  اهليولون اجلزولون املنولون؟! وكده، فيامذا هذا الكربباء؟

يه  جلن! ؟[42 -41: املعارج] ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڃ﴿ ة أهذا بؤهِّ

 !النعه ؟

لن بأتهه  هذا، ولن بتحقق هل ؛ فيقد متادى طمعه  فتجاوز الدنها : يأ ﴾مثىث﴿

 .[51: فصيت] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ﴿: إىل اآلخرة، وقال قائيه 

ه  بدركون م  ُخيقوا، وهو ال بؤهيه  جلنة النعه ؛ ألن  ماء ف ﴾يث حج مج جح﴿

، ُخيق اإلنسان [81: املرسالت] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿: مهني

ُنْطفة ث  ُمْضغة ث  َلَيقة، فهو يشء كقري صغري، ومع ذلك فقد اختاره رب   من

سيحان  واصطفاه ورقاه يف املدارج، كتى أصيح ذا شأن ومكانة، فالرسل ُتيعث إله ، 

: واملالئكة تنزل من أجي ، والقرآن خُياطي ، والرب سيحان  بنادب  وبناجه  وبدلوه

                                                           

املفردات يف »، و(88/888)ليواكدي « التفسري اليسهط»، و(8/811)« نجماز القرآ»: بنِّر( 1)

التحربر »، و(5/854)« فتح القدبر»، و(5/811)« تفسري اليهضاوي»، و«ع ز ا»( 565ص)« غربب القرآن

 (.89/411)« والتنوبر
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، وهو بعرض وبطغى [58: الزمر] ﴾ڭ ڭ ڭڭ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ﴿

 !وبسخر وبميض يف غه  دون ارلواء

 : ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿ *

، [4: القهامة] ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک﴿: هذا َقَس ، مثل قول 

بذات  العيهة، وأن   لز وجل، فهقس  [4: الييد] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿

ة وستون مرشًقا مئمشارق الشمس ومغارهبا، وهي ثالث: رب املشارق واملغارب، أي

، أو مشارق (1)وستون مغرًبا، يف كل بوم مرشق ومغرب ال بتكرر يف العام ةمئوثالث

، وجاء باجلمع هنا؛ ألن األمر بتعيق باإللجاز (2)الشمس والقمر والنجوم ومغارهبا

 . والقدرة

بتعيق هبؤالء الناس الذبن ال ُُييص لدده  إال ا هل، وتتنوع مساكنه  : وأبًضا

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿: قال« سورة الرمحن» ومقاره  ومطالعه  ومغارهب ، ويف

كانت ختاطب اجلن واإلنس، وكل يشء ورد فهها « سورة الرمحن»؛ ألن ﴾ٻ

 [9: املزمل] ﴾گ گ گ﴿: نى، ويف املوضع الثالث قالمثنى مث

: الذي قال سيحان  وتعاىلمفرًدا؛ ألن املقام مقام التوكهد، وبهان وكدانهة ا هل 

 . [9: املزمل] ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴿

بقس  هنا بذات  العيهة وربوبهت  وباملشارق واملغارب بالعموم الذي  لز وجل فا هل

 .ال بند لن  يشء لىل قدرت 

وتضمني القس  ذكر املشارق واملغارب ل  صية باالستعجال الذي سجي  ليهه  

يف صدر السورة، وكأهن  ال برصدون كركة األفالك والنجوم والشمس والقمر، 

                                                           

 (.5/81)« اورديتفسري امل»، و(88/828)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 (.41/11)« التفسري املِّهري»، و(5/814)« املحرر الوجهز»: بنِّر( 2)
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عها الشاب وبضعف معها القوي، وأكهاًنا بقوى وهيرم م والتي بقرب معها اليعهد

معها الضعهف، فتقع كركة التيدبل واإلكالل، بزوال قوم وجميء آخربن يف كركة 

 ..سنهة ربانهة ال حتايب

 : ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ *

قادرون أن نأيت بخري منه  بداًل لنه ، ونيدهل  هب ، وتدور األبام واليهايل : أي

 . [82: حممد] ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی﴿! ، أفكانوا بعتقدون أهن  خالدون؟(1)لىل سواه 

وُيتمل أن بكون املقصود أن نأيت هب  بوم القهامة فنعهد خيقه  أقوى وأكسن 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿: ؛ كام قال(2)مما خيقناه  يف الدنها

وبكون املقصود باخلريبة هنا خريبة القوة واجلسد، ولهست  ،[82: اإلنسان] ﴾ڤ

، ويف اآلبة األخرى ﴾ٺ ٺ ٺ﴿: بة اإلبامن والتقوى؛ وهلذا قال سيحان خري

ڎ ڎ ڈ ڈ  ڍ ڍ ڌ ڌ﴿: قال

ُنعهد : فاملقصود، [64، 61: الواقعة] ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک

، فإذا كانوا بستغربون إلادة اإلنسان (3)خيقه  يف اآلخرة بطربقة ألِّ  مما يف الدنها

 . خيقة ألِّ كام هو، فا هل تعاىل ُبعهده  بوم القهامة ب

ي هذا املعنى، وأن املقصود اإلشارة إىل يشء سهقع فعاًل  : أن   م بقل: ومما بقوِّ

، ﴾ٹ ٹ﴿: لىل سيهل االكتامل، بل قال« ولو شئنا»: ، أو«وإن شئنا»

                                                           

« تفسري القرطيي»، و(6/58)« تفسري السمعاين»، و(1/189)« تفسري مقاتل»: بنِّر( 1)

 (.89/421)« التحربر والتنوبر»، و(42/895)

 (.89/421)« التحربر والتنوبر»، و(2/889)« تفسري ابن كثري»: بنِّر( 2)

تفسري »، و(89/142)« تفسري الرازي»، و(1821 -44/1828)« اهلدابة إىل بيوغ النهابة»: بنِّر( 3)

، (5/422)« فتح القدبر»، و(49/511)« اليياب يف ليوم الكتاب»، و(49/91)، (41/841)« القرطيي

 .«سورة الواقعة»وما تقدم يف 
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خيقناه  مرة أخرى بخيقة : يأ ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ﴿فكأن  يشء قادم 

 .(2)ليه  السالمآدم ، وقد ورد أهن  ُبيعثون يف صورة أبهه  (1)أخرى أقوى وألِّ 

وابن القه  قال هبذا املعنى، ووافق الزخمرشي، مع ما بهنهام من التيالد يف 

  .(3)!املعتقد

ال أكد ُبعجز ا هل سيحان  وال بغيي ، وهو : يأ ﴾ٺ ٺ ٺ﴿: وقول 

، ول  اجلنود التي ال بعيمها إال هو، ال تعصه  ﴾ۅ﴿: القوي العزبز الذي أمره بقول

 .طرفة لني

 : ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤٿ ﴿ *

اتركه  وال تأس ليهه  وال حتزن واصرب، وذره  يف خوضه  بيعيون، وال : أي

تدخل معه  يف مماككات أو جمادالت ال طائل من ورائها ما داموا ال بيحثون لن 

ى ما ه  ليه   .خوًضا ولعيًا؛ ألهن  غري جادبن يف كدبثه  وسؤاهل : احلق، ولذا سمَّ

: ، فاليعض بقولون لن مثل هذه اآلباتًقا بقتاهل  أو لدم وهذا لهس أمًرا متعي

، وزل  بعضه  أن آبة السهف نسخت أكثر من سيعني (4)هي منسوخة بآبة السهف

 . (5)آبة

                                                           

 (.5/818)« تفسري اليهضاوي»: بنِّر( 1)

ريض ا هل من كدبث أيب هربرة  (8281)« صحهح مسي »، و(8881)« حهح اليخاريص»كام يف ( 2)

 .لن 

 (.492ص)« التيهان يف أقسام القرآن»، و(1/615)« الكشاف»: بنِّر( 3)

« تفسري القرطيي»، و(48/61)« تفسري الرازي»، و(2/821)ليواكدي « التفسري اليسهط»: بنِّر( 4)

سورة »أيت يف ، وما سه(5/858)« فتح القدبر»، و(49/816) «اليياب يف ليوم الكتاب»، و(42/896)

 .﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿ :«الطارق

 (.5/812)« تفسري السمعاين»: بنِّر( 5)
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وهذا فه  نِّر ظاهر، كتى آبة السهف  م ُيصل اتفاق لىل تعههنها، وإنام هذه 

أن برتكه  وما ه  فه ، بأن بعرض لنه ، و صىل ا هل ليه  وسي توجههات إهلهة لينيي 

 . مع القهام بالدلوة

: ، كام قال ا هل تعاىل(1)الكالم يف األمور التي ال ُيسنها اإلنسان: هو واخَلْوض

، فَمن تكي  بغري كجة، فهذا بسمى [69: التوبة] ﴾ٿ ٹ ٹٹ﴿

 . (2)خائًضا

أن هذا الهوم كائن كيٌّ شاخص ك ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿: وقول 

ن ، وهو بسعى إلهه  كام بسعون ه  إله ، ويف بعض بالقون  وبنتِّره  وبنتِّرو

 .(3)(َيْلَقْوا): القراءات

و الهوم الذي بستعجيون ، وهو واقع هب ، وقد ه ﴾ٹ ٹ ٹ﴿و

كثرًيا لارصوا يف هذه الدنها الكثري من األبام، وشاهدوا املشارق واملغارب، وسمعوا 

نه  ظنوا أنفسه  شهئًا من العرب والتحوالت واألجهال التي كيَّت حمل غريها، ولك

 .خمتيًفا، وأن السنة ال جتري ليهه 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿ *

 : ﴾ڄ

                                                           

« تاج العروس»، و(818ص)« املفردات يف غربب القرآن»، و(1/496)« هتذبب اليغة»: بنِّر( 1)

 .«خ و ض»( 42/881)

« تفسري املاوردي»، و(5/181)« تفسري املاتربدي»و، (44/554)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 (.41/859)« التحربر والتنوبر»، و(8/51)« املحرر الوجهز»، و(8/821)

، (191ص)« إحتاف فضالء اليرش يف القراءات األربعة لرش»، و(6/481)« املحرر الوجهز»: بنِّر( 3)

 (.41/91)« معج  القراءات»، و(5/858)« فتح القدبر»و
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 ،(2)ُسبعني ُمْهطِعني: يأ ﴾ڦ﴿، و(1)القيور: ﴾ڦ﴿واملقصود بـ

، فشيَّ  إُساله  بحاهل  يف (3)التمثال والصن : والنُُّصب، ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ﴿

 .(4)!إىل هدف معيومبركضون : ﴾ڄ﴿ ومعنىالدنها كهنام بركضون إىل أصنامه ، 

 : ﴾ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ﴿ *

؛ إشارة إىل أن اخلشوع هنا لهس خشوع اإلبامن الذي كان «خاشعني»: و م بقل

ٻ پ ﴿: ُبطيب منه  يف الدنها يف الصالة، كام مدح ا هل املؤمنني بقول 

، وإنام هو خشوع الذل واالضطرار [8: املؤمنون] ﴾پ پ پ ڀ

، فَمن  م بذل يف ﴾ڃڃ﴿وتغمره  من كل مكان  تغشاه : يأ ﴾ڃ﴿. واخلوف

ر جيهت  جلالل   الدنها لرب  أذل   ا هل تعاىل بوم القهامة بالعذاب، وَمن ذل  هل ولفَّ

واستغفره وصىلَّ وخشع والرتف ل  بالوكدانهة، فإن ا هل تعاىل ُيفِّ  بوم القهامة 

 .وبمنح  العز واألمن

بستيعدون ، وهو بوم  ما كانوا شارة إىلإ ﴾چ چ چ چ ڇ﴿: وقول 

ق أمام نواظره ، فتيدأ السورة باستعجاهل  العذاب،  اليعث والنشور، فها هو قد حتقَّ

وتنتهي باإلشارة إىل هذا الهوم الذي كانوا بستعجيون  كني بسمعون الولد ب ، وا هل 

 .ألي 

   

                                                           

 (.88/821)« تفسري الطربي»، و(866ص)البن قتهية « غربب القرآن» :بنِّر( 1)

« روح اليهان»، و(5/811)« تفسري اليهضاوي»، و(8/192)« تفسري السمرقندي»: بنِّر( 2)

(41/411.) 

املفردات يف غربب »، و(6/91)« تفسري املاوردي»، و(5/881)ليزجاج « معاين القرآن»: بنِّر( 3)

 .«ن ص ب»( 211ص)« القرآن

 (.1/641)« الكشاف»، و(6/91)« رديتفسري املاو»، و(88/825)« تفسري الطربي»: بنِّر( 4)
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*  

 .(1)كف، وكتب التفسري، كام يف املصا«سورة نوح»: اسمها املشهور

هت )«﴾ڇ ڇ﴿سورة »: -«صحهح اليخاري»كام يف  -وُسمِّ
: ، أو(2

، وبيدو أن هذا االس  (3)، كام يف بعض التفاسري«﴾ڇ ڇ ڍ﴿سورة »

 .مشهور لند السيف

 .(4)ثامن ولرشون آبة باتفاق ليامء التفسري  *

ربعني سورة، والِّاهر نزلت بمكة، ونزل قييها ما بزبد لىل أ (5) *

التي نزلت يف سهاق واكد غري « سورة اجلن»أهنا نزلت مجية واكدة، فهي هبذا تشي  

 .منقطع

                                                           

، (8/518)« املستدرك»، و(88/822)« تفسري الطربي»، و(1/118)« تفسري مقاتل»: بنِّر( 1)

 (. 5/855)« فتح القدبر»، و(5/818)« املحرر الوجهز»و

 (.89/425)« التحربر والتنوبر»، و(6/461)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 2)

 «زمنني أيب ابن فسريت»و ،(8/812) «الرزاق تفسري ليد»، و(615ص)« تفسري جماهد»: بنِّر( 3)

(5/89 .) 

« تفسري السمرقندي»، و(88/822)« تفسري الطربي»، و(1/111)« تفسري مقاتل»: بنِّر( 4)

 (.1/645)« الكشاف»، و(855ص)« اليهان يف لدِّ آي القرآن»، و(8/199)

، (42/892)« تفسري القرطيي»، و(1/814)« زاد املسري»، و(88/822)« تفسري الطربي»: بنِّر( 5)

 (.1/645)« الكشاف»و
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، وهو أول الرسل، كام جاء يف كدبث ليه  السالمقصة نوح   *

 .(1)«يا نوُح، أنت أوُل الرسل إىل أهل األرض»: الشفالة بوم القهامة، قالوا ل 

اًم  ه  السالمليوكان قيي  آدم  اًم، وليَّ  أهي  وذربت  وأوالده اإلبامن  (2)نيهاا ُمكيَّ ُمعيَّ

والتوكهد، وظيت اليرشبة بعد آدم قروًنا لىل اهلدى واإلبامن، ث  كصل التغهري، 

لعيادة والتقوى واإلبامن قال وكان أصي  أن  ملا مات األولون من أهل الدبانة وا

فنصيوا هل  .   ُنصيًا، كتى تستعهنوا هب  وتتذكروه لو نصيت  هل: الشهطان ملَن بعده 

كاألصنام، في  ُتعيد، ث  اندرس العي  فُعيدت، كام  -متاثهل: أي -يف حمافيه  ُنصيًا

 . (3)ريض ا هل لنهاملن ابن لياس « صحهح اليخاري»جاء يف 

ًدا لدلوة التوكهد؛  ليه  السالمفيعث ا هل تعاىل نوًكا  لربهاا، لهس اساًم ونوٌح جمدِّ

إن  مشتق من النَّْوح، أو ما أشي  ذلك، وإنام هو اس  : فال معنى لقول َمن بقول

ة ومخسني سنة، مئ، أرسي  ا هل تعاىل إىل قوم  وكان لمره بوم ُأرسل ثالث(4)ألجمي

أن لمره كان أربعني سنة، كعادة ا هل تعاىل يف  واألقرب، (5)لىل ما ككاه بعضه 

                                                           

 .ريض ا هل لن من كدبث أيب هربرة ( 491)، ومسي  (8811)أخرج  اليخاري ( 1)

: أيُّ األنيهاء كان أواًل؟ قال: ، أن  قال لينيي صىل ا هل ليه  وسي ريض ا هل لن كام يف كدبث أيب ذر  ( 2)

ام  »: ونيهاا كان؟ قال: قيُت . «آدمُ » ، والدارمي يف (84516)، وأمحد (121)أخرج  الطهاليس . «نعم، نبيًّا مكلَّ

 (.892)« الرد لىل اجلهمهة»

، واحلاك  (6491)، وابن كيان (88822)أخرج  أمحد . ريض ا هل لن ونحوه من كدبث أيب أمامة 

 (.8662)« السيسية الصحهحة»: وبنِّر(. 8/868)

 (. 1981)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 3)

اليياب يف »، و(1/8148)« اهلدابة إىل بيوغ النهابة»، و(8/816)« رقنديتفسري السم»: بنِّر( 4)

 (.89/426)« التحربر والتنوبر»، و(45/16)« روح املعاين»، و(5/461)« ليوم الكتاب

 (. 281ص)« املفردات يف غربب القرآن»: وبنِّر أبًضا

، (8/118)« املسري زاد»، و(1/841)« حرر الوجهزامل»، و(6/92)« تفسري املاوردي»: بنِّر( 5)

 (.48/888)« تفسري القرطيي»و
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 ﴾ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ﴿، (1)لىل رأس األربعنيإرسال الرسل واألنيهاء 

 .[41:العنكيوت]

يف قوم ، والتي هي ألف  ليه  السالموهذه السورة ككابة جممية لعمر دلوت  

  .سنة إال مخسني لاًما

 . (2)إن قوم نوح كانوا قية: قيل

ومن ككمة ا هل تعاىل أن  ملا كان اليرش قيهاًل كان ا هل بمد يف ألامره ؛ تعوبًضا 

النقص املوجود يف العدد، فقد كانت ألامره  تطول، القتضاء ككمة ا هل أن  لن

 .بمتدوا وبنترشوا

ڌ ڎ ڎ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿ *

 : ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

ليه  االستفتاح التح  بضمري العِّمة؛ لتكربس ميدأ الربانهة يف دلوة نوح 

ضمري ، ولادة ما بستخدم صىل ا هل ليه  وسي ، وترسهخها يف دلوة حممد السالم

اجلمع يف هذا السهاق فهام ليمالئكة فه  مدخل، فالرسالة تكون بواسطة َمَيك، 

بني ليه  السالمكجرببل   . أو غريه، وكذلك التثيهت، ومثي  العذاب ليمكذِّ

موم الناس يف زمن ؛ ألن   م بكن َث َّ بومئذ ل ﴾ڌ﴿وقد بكون املقصود بـ

ا هل تعاىل قد اجتاكه  ول َّ األرض ، وليه  بكون الطوفان الذي أرسي  (3)إال قوم 

 . كيها، و م بنج إال َمن كان مع نوح يف السفهنة

                                                           

« تفسري ابن كثري»، و(42/892)« تفسري القرطيي»، و(1/411)« تفسري اليغوي»: بنِّر( 1)

 .، واملصادر السابقة(6/862)

، (1/884)« تفسري ابن كثري»، و(8/811)« زاد املسري»، و(1/411)« تفسري اليغوي»: بنِّر( 2)

 (.6/8141)« يف ظالل القرآن»و

 (. 89/421)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 3)
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د هذا املعنى كدبث الشفالة وجمهئه  إىل نوح  يا »: وقوهل  ل  ليه  السالموقد بؤبِّ

 .(1)«نوُح، أنت أوُل الرسل إىل أهل األرض

رسل لقوم ، ىل اخليق كيه ، وُيتمل أن بكون أُ فهحتمل أن بكون نوح ُأرسل إ

بوه، وال بمنع هذا أن بكون يف  والطوفان ل َّ األرض التي كان فهها قوم  الذبن كذَّ

 . (2)مواضع أخرى من األرض أمٌ  وأقوام  م ُبرسل إلهه  نوٌح 

: يف احلدبث املتفق ليه  صىل ا هل ليه  وسي وقد بعتضد هذا املعنى بقول النيي 

« ، ز هذا بِّاهر . (3)«وُبعثُت إىل الناس كافة  وكان النبيُّ يبعُث إىل قومه خاصة  وبتعزَّ

 . سهاق اآلبة الكربمة

: وخالصة هذه الرسالة ذكرها ا هل تعاىل يف صدر اآلبة لنواًنا ليقصة كيها، فقال

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿

ادله  إىل التوكهد : أنذره  العذاب األله ، واملعنى ظاهر، أي: يأ ﴾ک

ي بواواإلبامن با هل وطالت  واتِّ  . اع رسي ، كتى ال ُبعذَّ

الطوفان الذي اجتاكه  بعد ذلك، أو هو العذاب : وقد بكون العذاب األله 

رو رون باآلخرة وُيذِّ ن من األله  يف اآلخرة؛ ألن الرسل جاؤوا كيه  مجهًعا ُبذكِّ

 . (4)لقاب ا هل تعاىل ألهل معصهت 

                                                           

 .تقدم قربًيا( 1)

 (. 94 -48/29)« تفسري املنار»، و(8/462)« املحرر الوجهز»: بنِّر( 2)

 .ريض ا هل لن من كدبث جابر ( 584)، ومسي  (182)أخرج  اليخاري ( 3)

« التحربر والتنوبر»، و(42/892)« تفسري القرطيي»، و(6/92)« تفسري املاوردي»: بنِّر( 4)

(89/426- 421.) 
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رون أقوا واألقرب مه  لذاب اآلخرة ولذاب إرادة األمربن مًعا، فاألنيهاء ُيذِّ

بة، فهيهد  الدنها، خاصة لذاب االستئصال الذي كان بنزل باألم  السابقة املكذِّ

 .خ راءها، وال بكون مع  َمْدَفع

 : ﴾ک ک ک گ گ گ گ﴿ *

قام هبذه الدلوة بمجرد ما أوكى ا هل تيارك وتعاىل  ليه  السالمفه  داللة لىل أن  

ر، فقام إىل قوم  فنادى بحرف إله ، من غري تييُّث وال تربُّث  ، وفه  توجه  (با)وال تأخُّ

، والكرسة لىل امله  قائمة ﴾ک﴿: ولفت لألنِّار، ث  وجَّ  خطاب  هل  بقول 

وهذا تذكري بالرابطة التي بهن  . با مجالتي، با أهيل: ، وكأن  بقول(1)مقام باء املتكيِّ 

  .وبهنه ، وأن  واكد منه 

يعث النييَّ من القيهية نفسها؛ ألن  لو كان الرسول وكان من ككمة ا هل أن  ب

 .أجنيهاا أو غربيًا، لرفضوه ونيذوه

 .[461: آل لمران] ﴾پ ڀ﴿وهو سيحان   م بيعث مالئكة، بل برًشا 

 .جيعيه  برالون القرابة والعالقة بهن  وبهنه ألن كون الرسول منه   -

ڳ ڳ ڳ ﴿: وألن  كني بكون منه  فإن  بتقن لغته  ولساهن  -

 .[1: إبراهه ] ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں

وألن  ألرف بعاداهت  وطرائقه  وألرافه ، وما بمكن أن بؤثِّر يف الدلوة  -

 .قيواًل أو رفًضا

ل  - وألن  مثيه  يف العقل والفكر والشعور واإلكساس واالكتهاج، وهذا ُبسهِّ

وال غضي  وال املداخل يف الدلوة، إذ كهف بدلو املرُء جنًسا ال بعرف مواقع رضاه 

 . كي  وال بغض  وال اكتهاج  وال استغناءه

                                                           

 (.41/888)« إلراب القرآن وبهان »: بنِّر( 1)
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ى كل األسياب والوسائل التي تك ون وهذا دلهل لىل أن الدالهة بنيغي أن بتحرَّ

 .مدلاة إىل قيول دلوت 

من أدوات التوكهد، « إنَّ »، و﴾ک گ گ گ﴿

، فيهس (1)ُمْسِمع ليناس، ُبْسِمع الناَس : فالن سمهع، أي: منذر، كام بقال: والنَّذبر

املقصود أن  َبْسَمع، ولكن تأيت بمعنى أن  ُبْسِمع، وبمعنى أن  َجِهري الصوت، كام قال 

 : (2)لمرو بن َمْعدي كرب

مه ةَ أِمن رُيان الي السَّ ُقنــي وأصحـايب ُهجــوُع؟ *** عُ الدَّ  ُبَؤرِّ

ت الذي بصهح فُهْسِمع الناَس : أي  . الدالي املصوِّ

ونص لىل أن  هل ، فه  املقصودون بالرسالة، بنيِّ النِّذارة، : ﴾گ﴿و

يف دلوت  قوم  وصعوده لىل  صىل ا هل ليه  وسي واملصيحة تعود هل ، كام قال النييُّ 

إين أنا النَّذيُر »: فاجتمعت إله  قربش، فقال! واصياكاه، واصياكاه: الصفا

)«الُعريان
ص  خييع ثوب  ر الناس، ومن شدة كروالنذبر الُعربان هو الذي كان بنذ. (3

، وهذا َمثٌل ُب رب، فهقال ره  العدوَّ ح ب  ليناس إذا كانوا بعهدبن، ُيذِّ النَّذبر »: وبيوِّ

 .(4)«الُعربان

ڳ ڳ ڳ ﴿: ث  رشع يف حتدبد ماههة الدلوة ولياهبا وأساسها *

 : فذكر ثالثة أمور: ﴾ڳ ڱ ڱ

                                                           

« التحربر والتنوبر»، و(1/894)« تاج العروس»، و(2/461)« لسان العرب»: بنِّر( 1)

(89/422.) 

 (.486ص)« دبوان لمرو بن معدي كرب»: بنِّر( 2)

 .ريض ا هل لن وسى من كدبث أيب م( 8828)ومسي  ، (6128)أخرج  اليخاري ( 3)

 (.841 -44/846)« فتح الياري»، و(45/12)لينووي « رشح صحهح مسي »: بنِّر( 4)
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دوه، وال تعيدوا إال إباه، وه  كانوا : يأ ﴾ڳ ڳ ڳ﴿ -1 وكِّ

، كام (1)، قد تركوا ليادة رهب ، فهو بدلوه  إىل التوكهد، والعيادة هي التذلُّلمرشكني

اًل : ُبقال  : (3)، وَطَرفة بن العيد بقول(2)طربق معيَّد، أو بعري معيَّد، إذا كان مذلَّ

 وُأفِردُت إِفراَد اليَعرِي املَُعيَّدِ  *** إىل أن حَتاَمتني الَعشرَيُة ُكيُّها

ك اليعري اجلرب، فالتعيهد هو اإلطراق، واليعري املعيَّد هو الذي ُترك وكده تر: أي

 . مُحل ليه  كثرًيا كتى تعب وأجهد

، واالنقهاد وااللرتاف بألوههت ، وتقدب  سيحان  وتعاىلتعني الذل  هل  فالعبودية

اإلبامن بقوة ا هل وقدرت  وكامل  وليم  وسائر صفات ، وأن  املدبِّر كق  سيحان ، وأساس  

ف املستحق ليعيادةا   .ملرصِّ

والفرق بني التقوى والعيادة، أن العيادة هي فعل ما أمرنا : ﴾ڳ﴿ -2

  ،(4)ا هل تعاىل بفعي ، والتقوى ترك النهي

 .كالتوكهد، وإقام الصالة، وإبتاء الزكاة، والصوم، واحلج فعل األمر؛ -

نا والفجور كرتك الفواكش واملُوب ترك النهي؛ - با والزِّ قات والقطهعة والرِّ

 . والرشك

قيهية،  ليه  السالمبد منهام، وقد تكون املنههات يف زمن نوح  فهام ركنان ال

وكذلك املأمورات؛ ألن أصيها التوكهد، وما ُوجد بعد ذلك يف رشبعة موسى أو 

                                                           

« التحربر والتنوبر»، و(4/888)« تفسري القرطيي»، و(1/824)« تفسري اليغوي»: بنِّر( 1)

(4/886.) 

 (.89ص)« لعزبز احلمهدتهسري ا»، و(4/52)« تفسري الراغب األصفهاين»: بنِّر( 2)

 (.85ص)« دبوان طرفة بن العيد»: بنِّر( 3)

 (.81/619)« تفسري الرازي»، و(884 -41/881)« تفسري املاتربدي»: بنِّر( 4)



466 
 

، إنام كانوا  م بكن قوم نوح مأموربن ب  صىل ا هل ليه  وسي لهسى أو يف رشبعة حممد 

 .(1)مأموربن باألصول العامة والكيهات

وأطالوه ليدوا ا هل واتقوه، ألن  نييٌّ مييِّغ لن ا هل، فه  إذا آمنوا ب  : ﴾ڱ﴿ -3

 .فهام آمرك  ب  من طالة ا هل: ولو  م بطهعوا هذا النيي  م تتحقق هل  العيادة، أي

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ﴿ *

 : ﴾ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ

رت، ومن  املِْغفر الذي بسرت ب  : واملغفرةدنهوي وأخروي، : م هنا بشيئنيوعده السِّ

أن بسرت ا هل ذنوبك  ليهك ، وال بؤاخذك  هبا، وال بفضحك  لىل : فاملعنى، (2)الرأس

 . رؤوس األشهاد بوم القهامة، وتعني حمو الذنب والعفو لن 

احمك  ُبس: ، أي﴾ڀ﴿: معنىب ﴾ں﴿إما أن تكون : ﴾ں ں﴿: وقول 

، وهذا جهد لىل طربقة ُنحاة (4)نا ليتوكهده ﴾ں﴿، أو تكون (3)لن ذنوبك 

هل هناك مطر يف : ، كام لو سألك إنسان(5) اإلثياتيف ﴾ں﴿الكوفة، فه  بزبدون 

: هناك مطر، ومطر قوي، فهكذا قول ا هل: أي. نع ، قد كان من مطر: الييد؟ فتقول

ال ُبيقي منها شهئًا، وهو يف بغفر لك  ذنوبك  كيها، و: يأ ﴾ڱ ڱ ں ں﴿

ما جاء : أجاء أكد إىل هذا املكان؟ فتقول: النفي أوضح، كام لو سألك أكده  فقال

 . من أكد

                                                           

 (.89/429)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 1)

 .«غ ف ر»( 666ص)ليَكَفوي « الكيهات»، و(2/448)« هتذبب اليغة»: بنِّر( 2)

 (.48/1189)« إىل بيوغ النهابة اهلدابة»، و(88/829)« طربيتفسري ال»: بنِّر( 3)

 (.89/429)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 4)

 (.5/856)« فتح القدبر»، و(2/884)« تفسري ابن كثري»: بنِّر( 5)
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ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ﴿: سيحان  وتعاىلومثي  قول ا هل 

بنفون مطيًقا أن بكون أتاه  بشري أو نذبر، فهي : ، أي[49: املائدة] ﴾ژ ڑڑ

 . من أكد ليتوكهد، وأن  ما جاءه 

بغفر بعض ذنوبك ، وإن آخذك  بيعضها، : ، أي(1)وجيوز أن تكون ليتيعهض

ر وواقع أن ا هل  بغفر ليمؤمن ذنيًا برمحت ، وبؤاخذه بذنب آخر بعدل ؛ وهذا متصوَّ

 .(2)حلك  وأسياب تِّهر أو ختفى

 وقد ُُيمل املعنى لىل أن ُتغفر هل  ذنوهب  التي كانت قيل إسالمه ؛ ألهن  كانوا

لىل جهالة ولمى، واإلسالم جَيُبُّ ما قيي ، ث  إذا أذنيوا بعد اإلسالم فال تغفر هل  إال 

د من  .ه ، وهذا تشجهع وحتفهز هل  إىل اإلبامن؛ لتُمحى ذنوهب بتوبة تتجدَّ

ويف اآلبة فضهية االستغفار، وأن  ال بنيغي أن ُُيتقر من الذنب صغري وال كيري، 

سهد »بستغفر رب ، وبكثر من ذلك، كام يف دلاء  ليه  وسي صىل ا هل وقد كان النييُّ 

ه، »:  صىل ا هل ليه  وسي، وكان من استغفاره (3)«االستغفار اللهمَّ اغفر ِّل ذنبي كلَّ

ه ه، وأوله وآخره، وعالنيته وَِسَّ ه وجلَّ اللهمَّ اغفْر ِّل ما »: وكان بدلو وبقول. (4)«دقَّ

رُت، وما أَسرُت وما مُت وما أخَّ أعلنُت، وما أَسفُت، وما أنت أعلُم بِه مني،  قدَّ

ُر، َّل إِله إَِّلَّ أنت ُم وأنت املؤخِّ  .(5)«أنت املقدِّ

                                                           

 (.2/848)« تفسري ابن كثري»: بنِّر( 1)

 (.5/818)« املحرر الوجهز»، و(48/1189)« اهلدابة إىل بيوغ النهابة»: بنِّر( 2)

 (.6816)« يخاريصحهح ال»: بنِّر( 3)

 .ريض ا هل لن من كدبث أيب هربرة ( 128)أخرج  مسي  ( 4)

من كدبث ليل ( 114)، ومسي  ريض ا هل لنهاممن كدبث ابن لياس ( 6841)أخرج  اليخاري ( 5)

 .ريض ا هل لن 
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معناه دفع لذاب الدنها الذي كان  والتأخري: ﴾ڻ ڻ ڻ ڻۀ﴿

ًدا ليهه  ، فهو كان نذبًرا هل  قيل العذاب األله  الدنهوي واألخروي، فإن (1)متولَّ

باملغفرة، وسيموا من لذاب الدنها بتأخريه  إىل  أطالوا سيموا من لذاب اآلخرة

اآلجال التي تنتهي فهها ألامر؛ كل منه  لىل ِكَدة، ولهس أن بعاجيوا بعذاب 

 .أخذه  مجهًعاب

: أن اختار هل  املعنى اإلجيايب يف اإلنذار، في  بقل ليه  السالمومن لطف دلوت  

طعت  فسوف ُبدفع لنك  إن أ»: ، بل قال«إن  م تطهعوا فسوف بأتهك  العذاب»

، «العذاب ، فيدأ بالرتغهب، وهو األصل، والرتههب إنام بكون بعد ذلك ملَن أرصَّ

ابهة يف النفوس، ث  والدلوة لامة بنيغي أن تيدأ بجانب الرتغهب، وإثارة املعاين اإلجي

بني واجلاكدبن بن واملعاندبن واملكذِّ  . بكون الرتههب ليمرصِّ

ىواألج: ﴾ڻ ڻ ڻۀ﴿ :وقول  األجل املكتوب : ل املسمَّ

 .، فيه  ألامره  املحدودة مهام طالت(2)امل روب

 صىل ا هل ليه  وسي وغاليًا ما ُبطيق األجل لىل آجال اإلنسان، كام قال النييُّ 

 . (3)«قد سألِت اهللَ آلجال مرضوبة»: ملا سألت طول العمر ريض ا هل لنهاألمِّ كيهية 

 : (4)قصرية مهام طالت، كام قال الشالرويف ذلك إشارة إىل أن الدنها 

 فقد ذهب اليَّذاذُة والَفتاءُ ***  تني لاًمامئإذا لا  الفتى 

                                                           

« تفسري الرازي»، و(8/486)« تفسري املاوردي»، و(48/1181)« اهلدابة إىل بيوغ النهابة»: بنِّر( 1)

 (.5/856)« فتح القدبر»، و(2/884)« تفسري ابن كثري»، و(81/619)

 .، واملصادر السابقة(89/491)« التحربر والتنوبر»، و(88/891)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 .ريض ا هل لن  مسعود بن ا هل من كدبث ليد( 8668)أخرج  مسي  ( 3)

سمط الآليل يف رشح أمايل »، و(59ص)« ثعيبجمالس »، و(8/468)لسهيوب  « الكتاب»: بنِّر( 4)

ربن( 4/218)« القايل بهع بن َضْيع الفزاري، وكان من املعمَّ  .منسوًبا إىل الرَّ
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؛ لز وجلوالذي سامه هو ا هل تعاىل، وهو غري معروف ليناس، وإنام بعيم  ا هل 

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿: وهلذا قال سيحان  يف ذكر الغهب

، [81: لقامن] ﴾ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ

ىل صهغة امليني ل ﴾ڻۀ﴿فهذا مما استأثر ا هل تيارك وتعاىل بعيم ؛ ولذا وصف  بـ

 . ليمجهول، الذي ال بعرف  صاكي  وال غريه

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ﴿: وقول 

ر  تملُي ﴾ھ ے ے ۓ أن املقصود آجاهل  املسامة امل روبة، فال بؤخَّ

ب ، فهو أجل م  . كتوباألجل، فال طالة تدفع  وال معصهة تقرِّ

ى بشمل األلامر، وبشمل آجال  -وهو أوسع وأقرب -وُيتمل أن األجل املسمَّ

، فكام لألفراد آجال [81: األلراف] ﴾ں ں ڻڻ﴿: ا هل تعاىل لألم ؛ ألن ا هل بقول

  .فيألم  آجال، فإذا جاء أجل األمة كل هبا لذاب ا هل وُطوبت صفحتها

ه، وبكون بتكاثر أسياب وأجل األمة بكون باالستئصال بالطوفان أو بغري

الضعف والشهخوخة واإلمهال والرتاخي، كتى هتيك األمة وسط موجة من التالوم 

 .والتشات  وتيادل االهتام

ملا دلاه  إىل التوكهد  ليه  السالمبوم القهامة؛ ألن نوًكا : وه ﴾وئ وئ﴿أن  وُيتمل

ره  باليعث والنشور واجلزاء واحلساب، واملرشكون والكافرون و بون آنذاك ال ذكَّ املكذِّ

 . (1)بنفعه  أن بطييوا مهية أو تأجهاًل أو إنذاًرا أو رجوًلا

                                                           

« التفسري اليسهط»، و(6/99)« تفسري املاوردي»، و(5/882)ليزجاج « معاين القرآن»: بنِّر( 1)

زاد »، و(8/211)« لن معاين القرآن إجياز اليهان»، و(5/456)« تفسري اليغوي»، و(88/851)ليواكدي 

 (.42/889)« تفسري القرطيي»، و(1/814)« املسري
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ألهن   م شارة إىل أهن   م بكونوا بعيمون؛ إ ﴾ھ ے ے﴿: وقول 

 .بكونوا مؤمنني وال مسيمني وال لاملني

 : ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿ *

ن  ُأرسل يف ، وال بفه  أليه  السالموالقرآن اخترص آماًدا طوبية يف قصة نوح 

 .اليهل، بل هو دلاه  زماًنا طوباًل، كتى كاد بهأس من إجابته 

لامة، ليهه  أن بدركوا أن فالذبن بستدلون هبا لىل جواز الدلاء لىل الكافربن 

هذا  م بقع من  إال بعد مئات السنني، فال بنيغي ليدالي االستعجال، بل القصة تيه  

 .الصرب واألََناة وطول النَفس

مثل  ليه  السالمفه  من هذا أن دلوت  كانت مستغرقة اليهل والنهار، فنوح وال بُ 

ملطيوب يف الدلوة اإلحلاح غريه بصيلِّ وبنام وبأكل وبرشب، وقوم  كذلك، ولهس ا

ر الناس، بل االستمرار يف حتنيُّ األوقات املناسية، ولدم الهأس، ومرالاة  الذي ُبنفِّ

ي أوقات اإلجابة   .التنوبع، وحترِّ

هل ، كام قال ابن مسعود  كان »: ريض ا هل لن واملقصود أن  كان بتعاهده  وبتخوَّ

ُلنا بامل صىل ا هل ليه  وسي النييُّ   .(1)«ولِّة يف األبام؛ كراهَة السآمة ليهنابتخوَّ

ع الوقت، فأكهاًنا بكون اليهل أفضل، كهث الناس يف  وهذه اآلبة تفهد أن  كان ُبنوِّ

 .هان يف كالة صفاء واسرتخاء، وأكهاًنا بكون النهار أفضلسمر واجتامع، واألذ

دة والدلوة لهست براءة ليذمة فحسب أو إقامة احلجة، كال، فاملقصود الفائ

ر، أما إذا [9: األلىل] ﴾ې ى ى ائ ائ﴿: والنفع؛ وهلذا بقول ربنا سيحان  ، إن نفعت فذكِّ

لدب  استعداد ليسامع  لرفت أهنا ال تنفع، فاصرب وانتِّر وقًتا آخر، كإنسان لهس

ل وجاهزبة لالستامع ل الكالم مع  إىل وقت آخر بكون لنده تأه   .والقيول، فتؤجِّ

                                                           

 (.8284)، ومسي  (62)أخرج  اليخاري ( 1)
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 : ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴿ *

بداًل من أن بزبده  قرًبا من ا هل سيحان  وإقيااًل لىل دلوت ، والعجب أن بفر 

 .العيد من رب  مع أن مصريه إله 

 ؟(1)ن ُتْطَوى يف بدب  املَراكُل إذا كا***  وكهف بفرُّ املرُء لن  بذني 

ألهن  كفروا بدلوت ، وصاروا بسخرون من ، وجيمعون األدلة واحلجج لىل 

 .تكذبي 

 : ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئۅ ۅ ﴿ *

وفهها دلهل لىل أن هذه أصيحت لادة هل ، فكيَّام دلاه  قابيوه بفعيه  ذلك، 

وم، فهو  م بدله  إىل نفس  وال إىل ؛ لُهيني العجب من هؤالء الق﴾ۉ ې﴿: وجاء بقول 

 . أمر خيص ، بل إىل مغفرة ا هل هل 

:  ليمغفرة؛ ألن ا هل تعاىل بقولواملغفرة من أثر الدلوة ليتوكهد، لهكونوا أهاًل 

، ولكن [12: النساء] ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴿

كان رده  باستمرار هو إككام غيق آذاهن  وجعل أصابعه  فهها؛ خشهة أن بترسب 

 . يشء من احلقإلهها 

 :، وإنام قال«أناميه »: واألذن ال تستولب األصيع كي ، وهو  م بقل

 . (2)؛ إشارة إىل ميالغته  يف ذلك﴾ې﴿

استغشى : ، وغالًيا ما بقال(1)بادة لىل ذلك غطَّْوا وجوهه  بثهاهب ز ﴾ى ائ﴿

: ، أي[5: هود] ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئحئ﴿: ثهاب ، ملَن غطَّى وجه  ورأس  بثوب ، كام قال تعاىل

                                                           

 (. 8/48)« زاد املعاد»: بنِّر( 1)

« التحربر والتنوبر»، و(81/654)« تفسري الرازي»، و(5/818)« املحرر الوجهز»: بنِّر( 2)

 (. 8/151)« التفسري الواضح»، و(89/495)
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املتغطِّي، فه  بغطُّون لهوهن  ووجوهه  بثهاهب ؛ كتى ال  اإلنسان امليتحف املتيفِّف

برون ، فه  ال بربدون أن بسمعوا كالم ، وال أن بروا وجه ، وربام فعيوا ذلك ألهن  ال 

 . (2)بربدون أن بعرفه  بألهاهن 

 .﴾ەئ ائ ەئ﴿ :وقاموا بذلك من أجل أمر آخر هو العناد والتكرب

، لكس (3)العناد املُْفِرط، واملداومة لىل الرشك، ورفض احلوار بشأن : واإلَصار

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿: ما ككى ا هل لن املؤمنني

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ر تذكر، وإذا قهل [485: آل لمران] ﴾ڌ ، فاملؤمن ال برصُّ وال بستكرب، بل إذا ُذكِّ

 .مغضًياكان  استغفر، كتى لو. استغفر: ل 

إين »: صىل ا هل ليه  وسي ويف احلدبث قصة الرجل املغَضب الذي قال النييُّ 

، لو قاهلا لذهب عنه ما جيُد، لو قال جيم: ألعلُم كلمة  . «أعوُذ باهلل من الشيطان الرَّ

 .(4)َأُتَرى يب بأٌس، أجمنُوٌن أنا؟ اذهب: فقالوا ل  ذلك، فقال

نفس  ذكر ا هل فاستغفر لذني  و م ُبرص، أما هؤالء  فاملؤمن إذا فعل فاكشة أو ظي 

 . القوم فه  ُبدلون لهغفر ا هل هل  فُهرصون لىل ما فعيوا وه  بعيمون

واالستكيار أهن  برون يف أنفسه  شهًئا ال برون  يف هذا النيي، فه  ُيتقرون  

ذا هو ما ًدا وجاًها، فكهف ُنطهع ؟ وهنحن أكثر أموااًل وأوال: وبزدرون ، وبقولون

                                                                                                                                                    

« زاد املسري»، و(2/881)« تفسري اليغوي»، و(88/854)ليواكدي « التفسري اليسهط»: بنِّر( 1)

 (.2/888)« تفسري ابن كثري»، و(42/811)« تفسري القرطيي»، و(1/818)

، (2/888)« تفسري ابن كثري»، و(1/646)« الكشاف»، و(81/654)« تفسري الرازي»: بنِّر( 2)

 (.89/495)« التحربر والتنوبر»و

 .، واملصادر السابقة(6/411)« تفسري املاوردي»: بنِّر( 3)

د ( 8641)، ومسي  (6445)أخرج  اليخاري ( 4)  . ريض ا هل لن من كدبث سيهامن بن رُصَ
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، فأنت واكد مثينا، لهس لك مهزة [451: الشعراء] ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴿: ليه  السالمقالوه لنوح 

 .ليهنا

 . [81: هود] ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴿: وأبًضا قالوا

ڎ ڈ ڈ ﴿: ليه  السالموهكذا قال فرلون ملوسى 

گ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ گ گ ڳ ڳ ڳ 

 .[58 -58: الزخرف] ﴾ں

ودلوة ا هل ال متهِّز بني الناس، بل هي ملَن سيق إلهها؛ وهلذا ملا قالت قربٌش لينيي 

ۆئ ۆئ ۈئ ﴿: اطُرد هؤالء، قال ل  ا هل: مثل هذا، وقالوا ل  صىل ا هل ليه  وسي 

ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ  ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ

)[58: األنعام] ﴾جب حب خب مب ىب يب جت حت
ال تطرد : ، أي(1

 .و مسكهنًا، ضعهًفا أو َكِفهًفا، لاجًزا معوًقا، ما دام مسياًم أكًدا آمن، فقرًيا كان أ

هَّنْي، ومها إغالق اآلذان والعهون، وترتب لىل ذلك : فقوم نوح فعيوا أمربن كسِّ

الستكيار؛ وهلذا كان الكرب من ألِّ  ألداء اإلصالح اإلرصار وا: أمران معنوبان، ومها

َّل يدخُل اجلنَة َمن كان يف قلبه مثقاُل ذرة »: بقول صىل ا هل ليه  وسي والدلوة، والنييُّ 

 .والتواضع هو سهد األخالق. (2)«من كَِّب

 : ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴿ *

                                                           

 .ريض ا هل لن من كدبث سعد بن أيب وقاص ( 8148)« صحهح مسي »كام يف ( 1)

 .ريض ا هل لن  مسعود بن ا هل ليد من كدبث( 94)أخرج  مسي  ( 2)
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أن  رالى الوقت يف قوم ، فدلاه  بحسب املناسية، لهاًل  ليه  السالمبذكر 

وهناًرا، ورالى األسيوب والطربقة يف خماطية الفرد واجلاملة، ويف اإللالن واإلُسار؛ 

ق استجابته لييحث ل ك قيوهب  وحتقِّ  .ن مفاتهح حترِّ

وكثري من الناس لند الصدمة األوىل بفقد صربه، وربام بعامل َمن  م بستجب ل  

امية سهئة، وقد ال بكون األمر بتعيق بدلوة إبامن وكفر وُهدى وضالل، وإنام مع

بخالف حمتمل، أو بأمور ميتيسة، والكثري من الناس بسهطر ليهه  االندفاع 

ليهه  العدوانهة والروح الغضيهة، فهؤالء بنيغي أن بتعيَّموا من مدرسة األنيهاء و

 . الصرب واملصابرة واملرابطة السالم

ا، واكًدا واكًدا؛ لهكون بعهًدا لن وكأن  نوًكا يف أول األمر كان بتعاهده  ُسا

؛ وألن يف دلوت  الرسبة، من باب التدرج صىل ا هل ليه  وسي الناس، كام فعل النيي 

بعض الناس قد برفض الدلوة جمامية لآلخربن، أو كهاًء، وربام بؤثِّرون فه ، 

ضون  لىل التمسك بدبن ، فكان  بأتهه  واكًدا واكًدا، ث  انتقل إىل  السالم ليه وُيرِّ

اجلهار، كام يف اآلبة الكربمة، وصار بغشاه  يف املأل والتجمعات، وبرفع صوت  

 .بدلوه  إىل ا هل

 : ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴿ :ملركية الثالثة راوح بهنهام فقالويف ا *

 . فأُس، ث  جهر، ث  مجع بني اجلهر واإلُسار، وراوح وزاوج بهنهام

واألصل يف الدلوة اإللالن واإلجهار؛ ألهنا تغهري لواقع الناس، وإقامة ليحجة 

َ  ولتُْفُشوا العيَ ، و»: رمح  ا هلالعزبز  وبهاهنا؛ ولذا قال لمر بن ليد لتَجيسوا كتى ُبَعيَّ

اَمن ال َبْعَيُ ؛ فإِن العيَ  ال  .(1)« هَيْيُِك كتى بكوَن ُسا

                                                           

، باب كهف ُبقيض (4/84)« صحهح اليخاري»: بنِّر. «كتى َبْعَيَ  َمن ال َبْعَي ُ »: وُضيطت أبًضا( 1)

 -4/495)« إرشاد الساري»، و(8/22)« تغيهق التعيهق»، و(495 -4/491)« فتح الياري»العي ، و

496 .) 
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وقد دلَّت اآلثار والتجارب لىل أن تناجي جممولات من الناس وسط املجتمع 

املسي  يف مسائل من العي  واسترساره  غاليًا ما بكون بدابة فتنة؛ ألن  ُبفيض إىل أن 

 .هًدا لن لهون املجتمع واألمة ولامة الناس وخاصته بعتنقوا آراء غربية، بع

 . ا ال بأس ب أما أن برس ألامل  وشؤون  اخلاصة، فهذ

أما تعيه  العي  يف العقهدة والتفسري والفق  واحلدبث واآلداب واألخالق، 

فهجب أن بكون لالنهة، وأن بيذل ليناس كيه ، وأال بتناجى فه  قوم دون غريه  

 .من املسيمني

والرسل مجهًعا خيالطون الناس وبصربون  صىل ا هل ليه  وسي ذا كان النيي وهل

 .ن بمخالطة الناس وبالصرب لىل أذاه لىل أذاه ، وبأمرو

ويف اآلبة دلهل لىل أن وسائل الدلوة وطرقها لهست توقهفهة، فهمكن أن 

بستخدم ليدلوة كل وسهية مياكة، يف املسجد والشارع والنادي والسوق ويف 

اسيات املختيفة، وكذلك الكتابة، فقد كتب العيامء املؤلَّفات واملصنَّفات، املن

ات الفضائهة واإلذالات والصحافة واإللالم ومواقع اإلنرتنت، واستخدام القنو

وكل ما جيد من الوسائل التي طرأت وأفاد الناس منها وأمكن الوصول إلهه  من 

هست توقهفهة، بحهث ال جيوز ألكد خالهلا، واألمر يف ذلك واسع، ووسائل الدلوة ل

هذه الوسائل مفتوكة ما أن بستخدم وسهية إال أن تكون منصوًصا ليهها، كال، وإنام 

 .  م بثيت الدلهل بتحربمها

وكتى لىل الزل  بأن الوسائل توقهفهة، فيمقدور الدالهة أن بدخل كل وسهية 

 .جدبدة حتت بند من الينود القدبمة

 : ﴾ی ی ی ی جئ حئ مئ﴿ *
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ع يف و هذا بوكي بطرائق دلوت  هل ، فمع تنوبع  يف األسالهب واألوقات كان بنوِّ

الصهغ والعيارات وجوانب العرض، فمرًة بستخدم الرتغهب، ومرة الرتههب، ومرة 

 . بعده  بمرغيات دنهوبة، ومرة بمرغيات أخروبة؛ من أجل استاملته  والتأثري فهه 

ره  باالستغفار، وبذكر  ر، وبنسي  اوهو هنا بذكِّ س  الرب الذي هو اخلالق املدبِّ

 .إلهه ، وهو أسيوب ترغهب

بق (1)أمت  باالستغفار صىل ا هل ليه  وسي وقد أمر النيي  دِّ ، وملا قال أبو بكر الصِّ

: صىل ا هل ليه  وسي قال . با رسوَل ا هل، ليِّمني دلاًء أدلو ب  يف صاليت: ريض ا هل لن 

ا، وَّل يغفُر الذنوَب إَّل أنت، فاغفْر ِّل مغفرة  ظلمُت نفيساللهمَّ إين : قل»  ظلام  كثري 

 . (2)«من عندك، وارمحني، إنك أنت الغفوُر الرحيمُ 

َمن لزم اَّلستغفاَر، جعَل اهللُ له من كلِّ همٍّ »: صىل ا هل ليه  وسي وُروي لن  

ا، ورزقه من حيُث َّل ُيتسب ا، ومن كلِّ ضيق خمرج   .(3)«فرج 

 ُبفارق االستغفار، ولو بعد الطالات، بل هو أفضل االستغفار، فعىل املؤمن أال

، فهستغفر بعد [41: آل لمران] ﴾ٺ ٿ ٿ﴿: كام أثنى ا هل لىل املنفقني بقول 

: بعد الفربضة بقول صىل ا هل ليه  وسي الطالة؛ خشهة أن بكون قد قرصَّ فهها، وكان 

  .(4)« َاستغفُر اهللَ، استغفُر اهللَ، استغفُر اهلل»

                                                           

، لن النييِّ صىل ا هل ليه  ريض ا هل لن ين ألََغرِّ املزمن كدبث ا( 8118)« صحهح مسي »كام يف ( 1)

 . «يا أهيا الناُس، توبوا إىل اهلل؛ فإين أتوُب يف اليوم مائَة مرة  »: وسي ، أن  قال

 (.8115)، ومسي  (6886)أخرج  اليخاري ( 2)

يض رمن كدبث ابن لياس ( 1/868)، واحلاك  (8249)، وابن ماج  (4542)أخرج  أبو داود ( 3)

 (.115)« السيسية الضعهفة»: وبنِّر. ا هل لنهام

 .ريض ا هل لن من كدبث َثْوبان ( 594)« صحهح مسي »كام يف ( 4)



477 
 

واالستغفار بعد العيادة مناسب، وال بستغني العيد لن االستغفار؛ فربام وقع يف 

صالت  أو ليادت  خيل وتقصري، فناسب أن بستغفر بعد الصالة، وإن  م ُيصل من 

استغفر؛ ألن   ذلك يشء فألجل أن بقطع لىل نفس  الُعجب بالعمل، وإن كان لىل هلو

ى لن طالة ا هل، وقد كان النييُّ  : إذا خرَج من اخلالء قال صىل ا هل ليه  وسي  تيهَّ

بطيب املغفرة لن وقت لهس مناسيًا ليذكر بحك  ال رورة، فهستغفر . (1)«ُغفرانَك »

 .(2)رب  لن ذلك الوقت، أو بستغفر لن التقصري يف شكر النعمة

 :﴾ڀ ٺ ٺ ڀ پ پ پ پ ڀ ڀېئ ېئ ىئ ىئ ﴿ *

 :فمثيام قال لن اآلخرةهنا أغراه  بأمور دنهوبة من ثمرات االستغفار، و

يات دنهوبة، وقد كانوا أهل زرع وكرث وَسعة يف األموال ﴾ی جئ حئ﴿ ، أغراه  بمرغِّ

 . (3)املطر والغهث: يأ ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ﴿: واألوالد، فقال

ع إذا (4)املستمر الذي ال خُيشى مع  قحط وال جدب: واملدرار ْ ، ومن  در ال رَّ

يَن ع فه  اليَّ جتمَّ
(5). 

                                                           

، وابن اجلارود (811)، وابن ماج  (1)، والرتمذي (81)، وأبو داود (85881)أخرج  أمحد ( 1)

. لنها ريض ا هلائشة من كدبث ل( 4/452)، واحلاك  (4111)، وابن كيان (91)، وابن خزبمة (18)

 (.58)« إرواء الغيهل»: وبنِّر

 (.18 -4/14)« قوت املغتذي لىل جامع الرتمذي»، و(88 -4/88)« معا م السنن»: بنِّر( 2)

« تفسري القرطيي»، و(6/56)« تفسري السمعاين»، و(8/825)« تفسري مقاتل»: بنِّر( 3)

 (.89/492) «التحربر والتنوبر»، و(5/851)« فتح القدبر»، و(42/814)

« تفسري الرازي»، و(6/414)« تفسري املاوردي»، و(88/898)« تفسري الطربي»: بنِّر( 4)

 .، واملصادر السابقة(2/888)« تفسري ابن كثري»، و(81/658)

تاج »، و(1/821)« لسان العرب»، و(858، 841ص)« املفردات يف غربب القرآن»: وبنِّر أبًضا

 .«د ر ر»( 44/824)« العروس

 (.8/111)« ملاورديتفسري ا»: نِّرب( 5)
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ي  من ذلك أن االستغفار سيب يف نزول املطر، وقد ورد أن وقد أخذ أهل الع

استسقى بالناس، فصِعد املنرب، واستغفر ا هل تعاىل، ث  نزل، فقالوا  ريض ا هل لن لمر 

قها؟: ل  وا هل، لقد استسقهُت بَمجاِدبح »: فقال! نسهَت با أمرَي املؤمنني، ما طييَت السُّ

 . (1)«السامء

استسقهُت بألِّ  : ، وكأن  بقول(2)العرب وقت الغهثنوء بعرف  : يحواملَجادِ 

قها؛ ألن املعايص سيب يف زوال النع   : وأوثق وسهية لطيب السُّ

 (3)فإنَّ املَعايص ُتزبُل النَِّع  *** إذا ُكنَت يف نِعَمٍة َفارَلها

من ولده  باملغفرة يف اآلخرة، وولده  بالرزق يف  ليه  السالموما فعي  نوٌح 

من التنوبع اإلجيايب، فاالستقامة لىل اخلري وترك الزنا سيب يف صحة اليدن  الدنها، هو

والنجاة من األمراض املختيفة؛ كاهلربس واإلبدز والزهري والسهالن، وَكَسٌن أن 

 ، وخوًفا من الفضهحة، وخوًفا برتك اإلنسان املعصهة طيًيا ملرضاة ا هل، وخوًفا من لقاب

الناضج ُيقق مستوى جهًدا من األرباح واملصالح،  من املرض، واالقتصاد اإلسالمي

 . سيحان  وتعاىلمع مرضاة ا هل 

صىل ا هل وبر الوالدبن وصية األركام سيب يف طول العمر، كام صحَّ لن النيي 

وُينسأ له يف َأَثره، فليصْل َمن أحبَّ أن ُيبسَط له يف رزقه، »: أن  قال ليه  وسي 

                                                           

 أيب وابن ،(8/892) سعد وابن ،(4195) منصور بن وسعهد ،(1918) الرزاق أخرج  ليد( 1)

 واليههقي ،(961) «الدلاء» يف والطرباين ،(21) «والربق والرلد املطر» يف الدنها أيب وابن ،(89125) شهية

 (. 618) «الغيهل إرواء»و ،(449 -5/442) «األفكار نتائج»: وبنِّر ،(8/191)

م « غربب احلدبث»: بنِّر( 2) تاج »، و(8/184)« لسان العرب»، و(861 -8/859)ليقاس  بن سالَّ

 .«ج د ح»( 6/881)« العروس

 (.415ص)« دبوان ليل بن أيب طالب»: بنِّر( 3)
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لدبن واإلكسان إىل الفقراء واملساكني واملحاوبج فصية الرك  وبر الوا. (1)«رمحه

ع يف الرزق، وتكون سييًا يف الصحة والعافهة  . تزبد يف العمر وتوسِّ

ويف جمال اإلدارة اخلاصة أو العامة جيب َأالَّ بكون التدبن سييًا يف كرمان الناس 

دبة مصاحله ، بل لىل النقهض، جيب أن بعود ليهه  باملزبد من املكاسب املامن 

ن أو اجلاملة أو احلزب جيب أن بسعى يف خدمة  َغد، فالفرد املمكَّ والثراء والهسار والرَّ

الناس وتوفري ال روربات وتسههل احلهاة ورفع مستوى املعهشة والوضع التعيهمي 

يهست الرشبعة قرًصا لىل احلدود والعقوبات، والصحي، وهذا من تطيهق الرشبعة، ف

 .كام بتوه  أقوام

: يأ ﴾پ ڀ ڀ﴿بادة لىل ما لندك ، ز ﴾پ پ پ﴿

 .، جتري يف وسط هذه اجلنات﴾ڀ ڀ ٺ ٺ﴿زروًلا وبساتني وكقواًل، 

واملطر املدرار هو سيب خصب هذه اجلنات وجربان األهنار فهها بإذن ا هل، وهذا 

، [46: اجلن] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿: بشي  قول ا هل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿: وقول 

 .[96: األلراف] ﴾ڀ ڀ

ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿ما السيب الذي جيعيك  : يأ ﴾ٺ ٺ﴿ *

 ؟﴾ٹ

، فيامذا ال ترجون (2)التمجهد والثناء: ال تقهمون  هل توقرًيا وتعِّهاًم، والَوقار: أي

 !، وهو الذي خيقك  أطواًرا؟لز وجلوقار ا هل 

                                                           

 .ريض ا هل لن من كدبث أنس بن مالك ( 8551)، ومسي  (5926)أخرج  اليخاري ( 1)

« فتح القدبر»، و(198ص)« القاموس املحهط»، و«و ق ر»( 5/894)« لسان العرب» :بنِّر( 2)

(5/851.) 
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ال : يأ ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿: وجيوز أن بكون قول 

 : ، كام بقال(1)فختافون، فالرجاء أكهاًنا ُبستخدم بمعنى اخلو

 (2)إذا لَسَعتْ  النحُل  م َبْرُج لسَعها

 ملاذا ال ختافون من ا هل؟:  م خيف لسعها، فعىل هذا بستنكِر ليهه  متسائاًل : أي

ره  برهب ، وجيعيه  يف موقٍف بني اخلوف والرجاء،  واملعنى بكل كال أن  بذكِّ

افوا من  يف الدنها، وأن خيأن برجوا رهب  بوم احلساب، وأن برجوا لاجل خريه وبره 

 .أن ُبعذهب 

ره  با هل وبآالئ  ونعم   بعد أن دلاه  إىل التوكهد وأمره  باالستغفار ذكَّ

وكجج ؛ لهحهي يف قيوهب  اخلوف من ، واالستنكاف لن األصنام التي ال تنفع وال 

ره  بعِّمة ا هل وجالل  وآبات  املشهودة، وأن أمر الدنها واآلخرة إله ،  تدفع، ث  ذكَّ

ال ترجون توقري ا هل لك ، أن جيازبك  باخلري إن أطعتموه، ملاذا : فيامذا ال تعِِّّمون ؟ أو

 وبالنَّكال إن خالفت  أمره؟ 

والقرآن الكرب  كثرًيا ما بذكر كجج ا هل يف النفس؛ كالسمع واليرص واألفئدة 

يها يف اإلنسان، وأكهاًنا ُبقدمها ث  ب ذكر ما يف الكون، والقدرة واأللضاء التي ركَّ

 .(3)لساموات واألرض، والشمس والقمر والنجوموأكهاًنا بذكر ما يف ا

 : ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ﴿ :ويف هذا املوضع بدأ بذكر النفس *

                                                           

 (.42/818)« تفسري القرطيي»، و(2/884)« تفسري اليغوي»: بنِّر( 1)

« دبوان اهلذلهني»: بنِّر. وخالَفها يف بهِت ُنوٍب َلَواِسلِ : اليهت أبو ُذؤبب اهلذيل، ومتام: القائل (2)

 (.4/826)«  القرآنمعاين»، و(4/418)

 (.81/651)« تفسري الرازي»: بنِّر( 3)
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َطْوًرا بعد َطْور، يف مراكل وكاالت خمتيفة، وهذا بشمل أطوار األَِجنَّة يف : أي

ملهد والطفولة، فاملراهقة األركام، من ُنطفة إىل َلَيقة إىل ُمضغة، ث  تقييه  يف ا

ث  املوت، فاألطوار هي  -وهكذا هي احلهاة -فالشياب فالكهولة فالشهخوخة واهلََرم

هذا دلهل لىل لِّمت  وقدرت ، ولىل ككمت  وألوههت  ، و(1)التقييات والتحوالت

وربوبهت ، فاليدوه وال تعيدوا سواه، وهو تذكري بالنفس وأصيها بعقي  دلوة إىل 

 .الساموات واألرض وما أبدع ا هل فهها وأودعالتأمل يف 

يف مراكل خيق  وأطواره، فآدم كان من  ليه  السالموهو الذي كدث آلدم 

زب، فصيصال كالفخار، فحمأٍ مسنون، فجسد من حل  ولِّ  تراب، فطني، فطني ال

وشح  ودم، ث  روح ترسي فه  بإذن رهبا، ولعل قوم نوح كانوا بعيمون ذلك حلداثة 

 .نسيهااالعهد 

 : ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴿ *

، وه  برون السامء (2)ترون بعهونك : جيوز أن تكون الرؤبة هنا اليرصبة، أي

التي فوقه ، وإن كانوا ال بعرفون إن كانت سيًعا أو لهست بسيع، وأراد أن خيربه  أن 

سيع، أو أن هذا كان معروًفا لنده ، وكثري من األم   -التي بروهنا -الساموات

سابقة كالكيدانهني يف العراق كان لنده  معيومات لامة فهام بتعيق بالفضاء ال

ره  بيشء برون بعض ، أو والكواكب والنجو م واألكوان واألفالك، فهو هنا ُبذكِّ

ره  بمعيومة متداولة لنده  من كون الساموات سيًعا  . ُبذكِّ

                                                           

« تفسري السمعاين»، و(6/418)« تفسري املاوردي»، و(88/891)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 (.5/851)« فتح القدبر»و ،(49/822)« اليياب يف ليوم الكتاب»، و(6/51)

 (. 89/818)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 2)
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ب ا هل الذي ، وهذا من غه(1)أهنا طيقة فوق طيقة فوق أخرى: يأ ﴾ڄ﴿وكوهنا 

نؤمن ب ، فا هل تعاىل خيق سيع ساموات طياًقا، وقد جاء هذا املعنى يف القرآن الكرب  

كثرًيا، وأما كهفهت  فهي لند ا هل، ومعِّ  ما بقول  العيامء السابقون، كتى ممن كتيوا يف 

 ن الهونان أوالتفسري أو يف األفالك أو يف غريها، إنام هو من الِّنون، أو مما ُبنقل ل

الكيدانهني أو سواه ، يف وقت  م بشهد لي  الفضاء هذا التطور العِّه ، و م بميك 

 . اإلنسان تيك املناظري اهلائية، وال كان قادًرا لىل السري واملعرفة املهدانهة امليارشة

دة والتجارب اليرشبة، وال شك  ر لي  الفيك من خالل املراصد املعقَّ وقد تطوَّ

ة تدهش األليابأهنا جماهل  ات، وكل جمرَّ ، واكتشف يف السامء ألداًدا كيرية من املجرَّ

 . فهها ما ال ُيىص من النجوم، ويف ذلك ما ال ُيصه  إال ا هل، وهذا غهب من غهب ا هل

من النجوم التي نراها اآلن نجوم قد اكرتقت منذ زمن، والذي نراه هو ضوؤها 

خميوقة منذ زمن ال بعيمها إال وَث َّ نجوم الذي استغرق سنوات ضوئهة لهصل إلهنا، 

 .ا هل، ونحن ال نراها؛ ألن ضوءها ال بزال يف الطربق  م بصل إىل األرض بعد

وكثري من العوام واليسطاء تضهق لقوهل  وأفهامه  ومداركه  لن ذلك، 

وبعجزون لن تصور بعض املسائل، فهؤالء لهسوا من أهل العي ، وشأهن  أالَّ 

أنفسه  ب ، فهكفهه  أن بصيوا الصيوات اخلمس، وأن  وال ُبشغيوا بتكيموا فه ،

بقوموا بام أوجب ا هل ليهه ، وأن بشتغل الواكد منه  برزق  وإصالح أمره، أما مثل 

هذه القضابا، فهي ترتك ألهل االختصاص وألهل العي ، وربام بكون دخول غري 

 هل تيارك وتعاىل بغري التقول لىل ااملختصني فهها باًبا من أبواب الفتنة، أو التزبد أو 

لي ، ولهست هي من لي  اآلخرة الذي بتعيد ب  كل أكد من الناس، كتى لو  م 

                                                           

« التحربر والتنوبر»، و(42/811)« تفسري القرطيي»، و(88/899)« الطربي تفسري»: بنِّر( 1)

(89/818.) 
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قوا هذه األخيار، فال ب ره  ما داموا غري خمتصني، وإنام ُيتاج إلهها الياكثون  بصدِّ

يون ليهها آثاًرا، وبسهمون يف تطوب رها والعيامء الذبن بينون ليهها نتائج، وبرتِّ

 .وتوسهعها

 : ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ڄ ڄ﴿ *

يف السامء : يلق ﴾ڄ﴿لىل قوم ، و ليه  السالموهذا مما اكتج ب  نوح 

 .(1)األوىل

جاء القوم وفهه  فالن، ولهس بالزم أن : معهن، كام تقول :وقد يكون املعنى

 : (3)، كام بقول الشالر(2)بكون منه  أو معه ، فقد بكون جاء بعده 

َع ِمسًكا َبطُن ُنعام  ب  زبنٌَب يف نِسَوٍة َلطِراِت  *** َن أن َمَشتَتضوَّ

ريض ا هل وقد بكون املقصود أن نور القمر يف السامء، كام ُنقل لن ابن لياس 

 . (4)لنهام

م لنا  وهذا كي  غهب، وبكفهنا يف القرآن احلجة؛ ألن ا هل تعاىل هنا  م برد أن بقدِّ

م  لنا القدر املتفق ليه ، الذي جيب لىل معيومة فيكهة نختيف كوهلا، وإنام أراد أن ُبقدِّ

الناس كيه  اإلبامن ب ، وهو أن ا هل تعاىل خيق القمر، وجعي  نوًرا، وهو كجة لىل 

                                                           

« تفسري القرطيي»، و(2/884)« تفسري اليغوي»، و(5/881)ليزجاج « معاين القرآن»: بنِّر( 1)

، (89/818)« التحربر والتنوبر»، و(1/811)« روح املعاين»، و(5/852)« فتح القدبر»، و(42/811)

 .لسابقةواملصادر ا

 (.42/811)« تفسري القرطيي»، و(859 -88/852)ليواكدي « التفسري اليسهط»: بنِّر( 2)

ًبا إىل حممد منسو( 8/12)« الكامل يف اليغة واألدب»، و(841ص)« املحاسن واألضداد»: بنِّر( 3)

 .الثقفي نمري بن ا هل بن ليد

 .، واملصادر السابقة(1/815)« زنتفسري اخلا»، و(1/852)ليواكدي « التفسري الوسهط»: بنِّر( 4)
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ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿: يوق، كام قال سيحان الناس، فالقمر خم

 . [81: فصيت] ﴾ې ې

ق بني الشمس والقمر، فوصف القمر بأن  نور، ف ﴾ڃ ڃ چ﴿: قول و رَّ

هنا ُساج، إذ الشمس كتية ميتهية مثل الرساج، وفهها نور ونار؛ ووصف الشمس بأ

، أما [5: بونس] ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴿: وهلذا قال يف اآلبات األخرى

، والنور الذي فه  إنام هو انعكاس لضهاء القمر فنور فقط، وهذه كقهقة متقررة

ضاءة، فإذا الشمس، وهذا ما بقرره العيامء قدباًم وكدبثًا، فالقمر ِجْرم قابل لإل

 . (1)انعكس ليه  نور الشمس أضاء

وبِّهر من السهاق أن قوم نوح لدهي  اهتامم باألفالك وبعض العيوم الطيهعهة؛ 

 .ب نيي ا هل هل ولذا وردت هذه املعيومات الدقهقة يف خطا

 : ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ *

فرجع إىل احلجة ليهه  بأنفسه ؛ لهيني ليهها أمر اآلخرة واليعث، واملقصود 

، فا هل تعاىل خيق  من طني األرض، وهل مرَّ آدم بحهاة نياتهة قيل ليه  السالمنا آدم ه

نفخ الروح؟ ا هل ألي ، وبعض العيامء قالوا ذلك أخًذا بِّاهر هذه اآلبة، وكنُت 

م، والذي فه  أن اخليق بوم  ور املتقدِّ مستيعًدا هلذا القول، كتى وقفُت لىل كدبث الصُّ

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ﴿: ، مع قول  تعاىل(2)ل الطَّراثِهثالقهامة بنيتون أمثا

                                                           

 (.45/4811)« التفسري القرآين ليقرآن»، و(89/811)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 1)

ور املتقدم يف ( 2)  .﴾ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴿ :«سورة املعارج»كام يف كدبث الصُّ

، (8/441)« هابةالن»: بنِّر. طرثوث، وهو نيت بنيسط لىل وج  األرض كالفطر: مجع والطَّراثِيث

 . «ط رث»( 465 -8/461)« لسان العرب»و
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، فرأبُت األمر قربيًا، ولهس فه  ما ُبنَكر أو ُبستغرب، وا هل تعاىل ألي  [411: األنيهاء]

 . بغهي 

ۈئ ۈئ ﴿: ، كام قال سيحان (1)الذربة، وأن ا هل تعاىل أنيته : أو املقصود

إىل كال، ومن يون من كال فا هل تعاىل أنيته  وجعيه  بنتق. [81: آل لمران] ﴾ېئ

َطْور إىل َطْور، وبأكيون مما خُيرج ا هل تيارك وتعاىل هل  من خريات األرض، وبرشبون 

 .من مائها

 : ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿ *

ڌ ﴿ :باملوت، ولذلك بنى ليه  النتهجة: يأ ﴾ڌ ڍ ﴿

)﴾ڎ 
2) : 

املجهول  وُبؤخذ من  يف التعيه  والدلوة أن بكون االنتقال من املعيوم املتقرر إىل

الذي براد أن بقروا ب  وبؤمنوا، فه  بؤمنون باألول والثاين، وهو نيَّهه  لىل األمر 

 .الثالث امليني ليههام

وجاء باملصدر بعد الفعل؛ لتأكهد األمر الذي جيحدون  أو بشكون فه ، وهو 

 .(3)اإلخراج واليعث

 : ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿ *

                                                           

 (.89/811)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 1)

« تفسري اليغوي»، و(6/52)« تفسري السمعاين»، و(1/852)ليواكدي « التفسري الوسهط»: بنِّر( 2)

 (.2/881)« تفسري ابن كثري»، و(8/511)« تفسري النسفي»، و(5/451)

، (8/511)« تفسري النسفي»، و(81/655)« تفسري الرازي»، و(1/642)« الكشاف»: بنِّر( 3)

 (.41/821)« اليحر املحهط يف التفسري»و
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رها، فكيمة : أي ؛ ألن ﴾وئ﴿معنى تيف لن خت ﴾ڈ﴿خيقها وسخَّ

ب يف خيقها ما جيعيها صاحلًة ليحهاة  اخليق واسع، وأما اجلعل، فمعناه أن  قد ركَّ

ليهها، كام ترى اليرش اآلن كهف بترصفون لىل هذه األرض ترصفات هائية، فهينون 

ية  ليهها ناطحات السحاب، وُيفرون الطرق واألنفاق، وبشقون اجليال، وهي مذلَّ

 . (1)ولةهنا جمعمسخرة هل ؛ أل

ر لك ، فهذه لية خيقها: يأ ﴾ژ﴿: وقول   . خميوقة لك ، وما ليهها مسخَّ

ة، (2)منيسطة: يأ ﴾ڑ﴿وكوهنا  ، ولهس املقصود أن األرض لهست ُكَروبَّ

ة الشكل باتفاق العيامء، كام ذكره ابن تهمهة لن ابن املنادي وغريه ، (3)بل هي ُكَروبَّ

حلقائق احلسهة القطعهة، ولكن قد جيهل وكذلك باتفاق ليامء الفيك، وهذه من ا

اإلنسان مثل هذا، ولهست من أمور الدبن التي بنيغي أن ُتعي  لكل أكد، ولكنها من 

مصالح الدنها، أما َمن كان بعمل يف جمال االتصاالت أو املواصالت أو األقامر أو 

 .منهااليدههات واملعيومات ال روربة املفروغ غريها من املصالح، فهذه لنده من 

 : ﴾ک ک ک ک گ﴿ *

                                                           

تفسري ابن »، و(48/1114)« ابةاهلدابة إىل بيوغ النه»، و(41/884)« تفسري املاتربدي»: بنِّر( 1)

 .، واملصادر السابقة(2/881)« كثري

، (42/816)« تفسري القرطيي»، و(1/642)« الكشاف»، و(6/418)« تفسري املاوردي»: بنِّر( 2)

 (.148ص)« أوضح التفاسري»، و(89/24)« تفسري املراغي»و

ڑ  ﴿: «﴾ٱ﴿  سورة»، وما تقدم يف (85/495)، (6/566)« جمموع الفتاوى»: بنِّر( 3)

 .﴾ٿ ٿ ٹ ٹ﴿: «سورة الشمس»، وما سهأيت يف [1: ق]﴾ ...ک
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، وقد بكون بني جييني يف الغالب، كام يف (1)الطربق: هو والفجطرًقا خمتيفة، : أي

، أو هو الطربق الواسع [81: احلج] ﴾ک ک گ گ گ گ﴿: قول  سيحان 

أنفسه  ومن ، وكل ذلك كجج ليهه  يف األرض والسامء حتارصه  يف (2)العربض

 .  ولن شامئيه حتت أقدامه  ومن فوقه  ولن أبامهن

لت  * بعد ركية طوبية استغرقت اليهل والنهار، ودامت مئات السنني، وتنوَّ

فهها األسالهب والطرائق بني اإلُسار واإلجهار، وتناولت كل املوضولات، ما بني 

 بالنفس وأُسار خيقتها، إىل التذكري با هل والدلوة إىل التأمل يف خميوقات ، إىل التذكري

واألرض والسامء والشمس والقمر، إىل تقربر اليعث والنشور،  النِّر يف الكون

 . وبني الرتههب والتخوبف -وهو الغالب -وتراوكت بني الرتغهب

ڎ ڈ ﴿: كام قال تعاىلبعد هذا كي   م ُبؤمن ب  إال قيهل، 

، مع طول املدة، وشدة الدأب يف [11: هود] ﴾ژ ڑ ڈ ژ

 .(3)الدلوة

                                                           

، (41/144)« الدر املنثور»، و(41/15)« تفسري الثعييي»و ،(88/814)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

 (.9/881)« تفسري القاسمي»و

، (6/418)، (8/115)« تفسري املاوردي»، و(8/551)لألخفش « معاين القرآن»: بنِّر( 2)

« التحربر والتنوبر»، و(5/852)« فتح القدبر»، و(88/864)، (45/64)ليواكدي « التفسري اليسهط»و

(89/815.) 

« تاج العروس»، و(8/882)« لسان العرب»، و(685ص)« املفردات يف غربب القرآن»: نِّر أبًضاوب

 .«ف ج ج»( 86/818)

« تفسري القرطيي»، و(8/811)« ملسريزاد ا»، و(148 -48/141)« تفسري الطربي»: بنِّر( 3)

 (.48/18)« التحربر والتنوبر»، و(1/884)« تفسري ابن كثري»، و(9/85)
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وجيمع بني االلتذار والشكوى،  -و ألي وه -ث  هاهو نوح بعرض أمره لرب 

گ گ گ ﴿ :ولسان كال  بدلو أن هيدهي  ا هل أو هييكه 

 : ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

جزئهة مما  م بطهعوين و م بقييوا دلويت يف أصيها، ولهس املراد أهن  خالفوه يف : أي

 :بدلوه  إله ، واتيعوا أكابره  من زلامئه  وسادهت  وأمرائه 

 .[61: األكزاب] ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈڇ ڍ ڍ ڌ ﴿

وهن  بن لىل خمالفة احلق هل  أكابر ُيضُّ لىل ما ه   والغالب أن الضالني املرصِّ

ليه ؛ ألهن  أصحاب مصالح خيشون أن تضهع، فهُرصون لىل الناس وُبغروهن ، وه  

هنا من الكيار الذبن  م تزده  أمواهل  وأوالده  إال خسارة، فه  أصحاب أموال 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿: ا كانوا كياًرا وسادة إال لذلكوأوالد، وم

، ولكن أمواهل  وأوالده  كانت سييًا يف [85: سيأ] ﴾ڱ ڱ ڱ ں

ڈ ﴿: كرببائه  وإلراضه ، فصدهت  لام هو خري منها؛ وهلذا قال تعاىل

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

 -41: التغابن] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ﴿: ، ث  قال بعدها﴾گگ

45]. 

ب  من طالة فهنيغي لإلنسان أن ُيرص لىل أن ب كون مال  وولده وزوج  مما بقرِّ

ا هل تعاىل، وهذا بكون بالرتبهة الصاحلة والنهة الطهية والطعام احلالل والدلاء الصادق 

 . والتوافق بني األزواج

إىل كسن توظهف األموال واألوالد، وإىل  ليه  السالمويف اآلبة إشارة من نوح 

پ پ پ پ ڀ  ېئ ېئ ىئ ىئ مئ ی ی ی جئ حئ﴿: شكر النع ؛ ألن  قال قييها

 .﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ
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. استغفر ا هلَ: بشكو اجلَْدَب، فقال ل  رمح  ا هلوقد جاء رجٌل إىل احلسن اليرصي 

وجاءه ثالث بشكو الُعق ، . استغفر ا هلَ: وجاءه آخر بشكو الفقر والفاقة، فقال ل 

أمراض شتى، با أبا سعهد، جاءك ثالثة بشتكون من : فقالوا ل . استغفر ا هلَ: فقال ل 

 .(1)فاكتج هبذه اآلبة! ووصفت هل  دواًء واكًدا، وهو االستغفار

في اآلبة داللة لىل أن املال والولد والزوجة تكون خرًيا إذا أطاع ا هل واستغفر، ف

ا ورضًرا إذا أساء استخدامها  .فهُوسع ا هل ليه  يف الدنها واآلخرة، وتكون رشا

الرشلهة والقرآن والعي ، فإن من الناس َمن وهذا مثل اآلبات الغهيهة واآلبات 

ي  بقيول كسن، ومن الناس َمن برفض  وبأباه، فهزبده بنتفع ب ، فهزداد إبامًنا وبتقيَّ 

 .خساًرا

 : ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ﴿ :ث  قال *

ونوح هنا خيص بشكواه الِعيهة واألكابر الذبن كانوا بعوقون الدلوة، وبصدون 

ون، ال مشكية هل  مع اخلري واحلق، ولكنه  الناس لنها، وإال فغالب الناس لادب

ُسبعو التأثر بالتهربج واخلداع والتضيهل الذي بامرس  أصحاب النفوذ واملال 

 . والسيطان واإللالم

: ، كام يف قول  سيحان (2)لىل الكهد اخلفي اليَّطهف الكهد، وُبطيق: واملكر

گ گ ﴿: ، وكام يف قول [5: بوسف] ﴾پ پ ڀڀ﴿

                                                           

« اليياب يف ليوم الكتاب»، و(42/818)« تفسري القرطيي»، و(41/11)« فسري الثعيييت»: بنِّر( 1)

يف تفسري القرآن  اليحر املدبد»، و(88/811)« لمدة القاري»، و(44/92)« فتح الياري»، و(49/826)

 (. 1/415)« املجهد

، (4/111)« جممل اليغة»، و(41/485)« هتذبب اليغة»، و(8/588)« الصحاح»: بنِّر( 2)

 .«م ك ر»، «ك ي د»( 5/428)« لسان العرب»، و(118، 182ص)« املفردات يف غربب القرآن»و



491 
 

: ، إن  مكر خفي مدروٌس طوبل، كام يف قول [45: الطارق] ﴾گ ڳ

)[51: النمل] ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿
1). 

، وهي من األلفاظ العربهة (2)كيري: ، ومعناها﴾ڻ﴿ووصف  هنا بأن  

اء، إذا كان مجهل الصورة، : املحفوظة يف بعض القيائل واليغة الهامنهة، بقال إنسان وضَّ

 : (4)، كام قال الشالر(3)نادر اجلامل

اء *** املَْرُء ُبْيِحُق  بفتهان النََّدىو  ُخُيُق الكرب ، ولهَس بالُوضَّ

 .بوجه تكرم  األخالق واخلصال واخلالل اجلمهية، وإن  م بكن مجهاًل : أي

رون دون ميل أو خجل التشكهك يف نهة نوح، وأن   ومن املكر الكيار أهن  بكرِّ

اًنا بسخرون من أتيال ، وأهن  بقصد العيو ليهه  أو منافسته  فهام ه  فه ، وأكه

كون يف شخصهت ، وأن  لهس ل  ليهه  فضل، فام معنى أن بكون نيهاا أو  أراذل، وبشكِّ

 . ال آباؤه ُيدثه  بام  م بعيموا ه  و

؛ وهلذا ليه  السالمومع هذا املكر الُكيَّار الصرب الكيار أبًضا، فقد صرب نوح 

الصرب، وهبذا وغريه كان من أويل العزم من املثل يف  ليه  السالمُب رب ب  وبأبوب 

 .[85: األكقاف] ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ﴿: الرسل، كام قال تعاىل

ل، وليهنا َأالَّ نتعجل ال مع أنفسنا وال مع غرينا، األنيهاء مدرسة يف الصرب  والتحمُّ

فال نهأس من نفوسنا، مهام تيومت ليهنا وأبطأت، وال بهأس املرء من زوج  وولده 

                                                           

 .«سورة الطارق»بنِّر ما سهأيت يف ( 1)

« تفسري القرطيي»، و(5/14)« تفسري ابن أيب زمنني»، و(88/818)« تفسري الطربي»: بنِّر( 2)

 (.5/861)« فتح القدبر»، و(42/816)

 (.5/861)« فتح القدبر»، و(41/825)« ط يف التفسرياليحر املحه»: بنِّر( 3)

، (5/816)« املحرر الوجهز»، و(4/495)« لسان العرب»، و(4/24)« الصحاح»: بنِّر( 4)

َبرْيي( 42/811)« تفسري القرطيي»و  .منسوًبا إىل أيب َصَدقة الدُّ
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لوه  من تالمهذه وخصوم ، وَمن خيتيف معه ، كتى مع ألدائ ، ال بفقد وَمن بد

 .األمل، ما دامت الروح يف اجلسد

ار أهن  كيام وجدوا لهونة يف األتياع استفزوه  من وكان من مكره  الُكيَّ  *

ًرا ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ﴿ :جدبد، وخاطيوه  خطاًبا مؤثِّ

 : ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ

آهلة؛ كتى بتعيق الناس هبا وُييوها : ربابك ، سموهااكذروا، فهذه آهلتك  وأ: أي

طوا هبا، وكأهن  بقولون آبائك  من قيل، ويف ذلك هذه اآلهلة هي آهلتك  وآهلة : وال بفرِّ

إثارة ليعصيهة، والعصيهة هي ألِّ  دلهل لند كثري من الناس، فقد ال بميك التابع 

 :ه وأجدادهدلهاًل لىل ما بعتقده إال التعصب ملا وجد ليه  آباء

بني، وهذا ما [88: الزخرف] ﴾ی ی ی ی جئ﴿ ، وهي لذر اجلاهيني واملكذِّ

 . صىل ا هل ليه  وسي ن دلوة النيي كانت قربش تفعي  وتقول  لصد الناس ل

ال ترتكوا : بعدما قالوا: يأ ﴾...ہ ھ ھ ھ ھ﴿: وقول 

يوهنا، وبذكروهنا باألسامء؛ من أجل استثارة احل اآلهلة، بدؤوا مهة، واستاملة بفصِّ

العاطفة، والرتغهب يف املألوف املعتاد، فهي أسامء طاملا ترددت لىل أسامله ، وسجدوا 

هلا، وظنوا أهنا السيب اجلالب ليمطر والرزق والعافهة، فإذا ذكروا أسامءها لىل وج  

مسك هبا، فصاروا بسموهنا واكدة واكدة، التفصهل استثاروا مشالر الناس ليت

 .ون النفي أكثر من ثالث مراتوالعرب ال بكرر

، فذكر ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے﴿: ومن هنا قال

؛ لئال تستثقل لىل اليسان، ﴾ڀ﴿، في  بكرر ﴾ۓ ۓ﴿: الث مرات، ث  قالث ﴾ڀ﴿

وإن كانت داخية يف املعنى، وربام كانت هذه األصنام لهست لىل مقام واكد لنده  

 . ليودبًة واكرتاًما
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ُنصيت متاثهيه  ث  ليدوا، وهي أسامء غري  وهذه أسامء القوم الصاحلني الذبن

 . تعاىللربهة، وملا وقع الطوفان جرف هذه األوثان وألقى هبا إىل كهث شاء ا هل

أن العرب كانت هل  أصنام هبذه األسامء  ريض ا هل لنهاموقد ُنقل لن ابن لياس 

هذه األصنام من ُدومة اجلَنْدل إىل ُلكاظ وإىل بالد الهمن ومكة واملدبنة، وكانت بعض 

 .(1)لىل صورة امرأة، وبعضها لىل صورة َنرْس، وبعضها لىل صورة كهوان

ُود احلارثي الذي جاء ذكره يف غزوة  ليد: أبًضا، مثلوكان العرب بتسمون هبا 

َبُغوث الشالر اجلاهيل املشهور، الذي أمسك   ، وكذلك ليد(2)اخلندق يف امليارزة

 : (4)، وقال القصهدة املشهورة(3)تألداؤه وجركوه وتركوه بنزف كتى ما

 وما َلُكام يف اليَّوِم َخرٌي َوال لِها *** َأاَل ال َتُيوماين َكفى اليَّوَم ما بِها

 (5)َقيهٌل وما َلْومي َأخي ِمن ِشاملِها***  َأ َم َتعَيام َأنَّ املَاَلَمَة َنفُعها

اقيها الناس ث  ولعيها أوثان أخرى ولهست هي نفسها، وإنام بقهت األسامء وتن

 .وا هل ألي سمى العرب هبا، 

 : ﴾ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴿ *

هؤالء الكيار املتيولون السادة أضيُّوا كثرًيا من الناس بمثل هذا الكالم؛ : أي

، فدلا ليهه  بعد ألف سنة ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿: ليه  السالموهلذا قال نوح 

لقد وصفه  . [86: هود] ﴾ی جئ حئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی﴿: إال مخسني لاًما بعد أن ُأوكي إله 

                                                           

يحر املحهط ال»، و(1981)« صحهح اليخاري»، و(48 -44ص)ليكييي « كتاب األصنام»: بنِّر( 1)

 (.841 -89/819)« التحربر والتنوبر»، و(41/826)« يف التفسري

 (.411ص)« الدرر يف اختصار املغازي والسري»، و(8/885)« سرية ابن هشام»: بنِّر( 2)

 (.891ص)« يف تاربخ األدب اجلاهيل»، و(8/491)لييغدادي « خزانة األدب»: بنِّر( 3)

 (.456 -455ص)« املفضيهات»: بنِّر( 4)

امل( 5)  .الطَّيع واخلُُيق: الشِّ
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، وهي الصفة الصادقة لىل كل َمن ُيارب احلق ﴾ۇ ۆ ۆ﴿: بالِّي  فقال

وبقف يف سيهي ، فهو بِّي  نفس ، وبِّي  غريه، ومن أجل احلفاظ لىل مكانت  ورئاست  

الكذب والعدوان والقتل واحلرمان والتزوبر والتضيهل؛ ألن املعركة لنده بستمر يف 

 .كهاةمعركة موت أو 

فدلا ليهه  بعدما بئس منه  بالوكي، وبئس منه  باالستقراء التام الذي 

استغرق ألف سنة إال مخسني سنة، ولهس يف بوم ولهية، فال تقس نفسك لىل نوح، 

د أن تطمئن نفسك باإلبامن والرضا والتسيه ، ب فاملدرسة النيوبة لهست كذلك، فال

 .وتكون واسع الصدر وال تعجل

الدلاء ليهه  بالضالل يف الدبن؛ ألن  جاء  ليه  السالممقصود نوح  وبقهنًا لهس

ليه  لهنقذه  من ، ولكن املقصود بالضالل هنا أن بذهب ا هل كهده ، فدلاء نوح 

ِلْيَهته  وأكابره  الذبن كانوا بكهدون ل ، هنا لهس لىل قوم  كيه ، وإنام لىل  السالم

ر، دلا ا هل تعاىل أن ُبيطل هذا الكهد، وأن جيعي  يف فهو بعدما بنيَّ كهده ، وأن  كهد ُكيَّا

ہ ھ ﴿: لىل فرلون وكهده، وقال سيحان  ليه  السالمضالل، مثيام دلا موسى 

 .[81: غافر] ﴾ھ ھ ھ ے ے

ذهيت املؤامرات أدراج الرباح، فام نفعت وال : الكهد يف ضالل، أي: وملا تقول

 .أثمرت

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿: قال سيحان  ، وتم البيان،وبعدما ُطويت الصفحة، وانتهت القصة *

 : ﴾ۉ ې ې ې ې ى ى ائ
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هنا صية « ما»من خطهئاهت ، و: يأ ﴾ۋ ۋ﴿فهذا كك  ا هل فهه  قد ت  وجرى، 

 : (2)بعضه ، وهي تأيت يف لغة العرب، كقول (1)ليتوكهد

تنا  بوَم الِفراق إىل جرياننا ُصورُ  *** ا هلُ بعيُ  أنَّا يف َتَيفُّ

 من كهث ما سيكوا أدُنو فأْنُِّورُ ***  ثْنِي اهلََوى َبصـريوأنني كهثام بَ 

، وهذا من ﴾ۅ ۅ ۉ﴿: ليتوكهد والصية« ما»كهث سيكوا، وبزبدون كيمة : أي

العجب أهن  ُبغرقون يف املاء وُُيرقون بالنار، واملاء نقهض النار، فأرواكه  إىل احلرق 

 .(3)وأجساده  إىل الغرق

 .ي نار الربزخنار يف الدنها، وه: واملقصود

، وقد جاء يف غري موضع من القرآن، كام يف (4)وهذا دلهل لىل لذاب القرب وثيوت 

ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿: قول  تعاىل لن آل فرلون

، فقد «﴾ژ ڑ﴿سورة »، وكام يف [16: غافر] ﴾ہ ہ ھ ھ ھ

 . (5)ذكر طائفة من أهل العي  أهنا تدل لىل لذاب القرب

                                                           

« الكشاف»، و(88/816)« تفسري الطربي»، و(8/429)ليفراء « معاين القرآن»: بنِّر( 1)

 (.5/864)« فتح القدبر»، و(1/681)

« الذخائر واليصائر»، و(4/419)« املخصص»، و(695ص)« املنتخب من كالم العرب»: بنِّر( 2)

 (.4/484)لييغدادي « خزانة األدب»، و(5/464)

التحربر »، و(49/111)« اليياب يف ليوم الكتاب»، و(42/844)« تفسري القرطيي»: بنِّر( 3)

 (.89/848)« والتنوبر

« تفسري القرطيي»، و(81/659)« تفسري الرازي»، و(6/61)« السمعاينتفسري »: بنِّر( 4)

 (.45/22)« روح املعاين»، و(8/516)« تفسري اخلازن»، و(42/844)

« تفسري الثعييي»، و(81/611)« تفسري الطربي»، و(8855)« جامع الرتمذي»: بنِّر( 5)

« تفسري ابن كثري»، و(512ص)« التفسري القه »، و(81/418)« تفسري القرطيي»، و(41/811)

 .«سورة التكاثر»، وما سهأيت يف (45/649)« الدر املنثور»، و(2/118)
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املقصود أهن  قرب، فهو متههد لعذاب اآلخرة، أو بكون ولىل القول بأن  لذاب ال

كأهن  أدخيوا؛ ألهن  يف كك  : سهدخيون نار جهن ، فعربَّ باملايض؛ لتحقق الوقوع، أي

 .ا هل تعاىل قد غادروا الدنها وأقييوا لىل العذاب

أ بعضه  من بعض، كام قال: يأ ﴾ۉ ې ې ې ې ى ى﴿: وقول  ں ڻ ڻ ﴿: تربَّ

، وه  الذبن كان هل  أموال وأوالد، في  بنفعه ، و م بغن لنه  [466: اليقرة] ﴾ڻ

 . (1)ذلك من ا هل شهًئا

لقد كان هل  يف الدنها أنصار بدافعون لنه ، وُيموهن ، وبشهعون ما ُييون أن 

 !ُبشاع، وبمنحوهن  القوة والوجاهة بكثرهت  ونفاقه  وتزلفه ، فأبن ه  اآلن؟

 : ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿ *

إن  هو الذي قال فه  ابن : آبة يف الصرب ليهه ، وقد قهل ليه  السالمان نوح ك

ُيكي نيهاا من األنيهاء،  صىل ا هل ليه  وسي كأين أنُِّر إىل النيي : ريض ا هل لن مسعود 

اللهمَّ اغفْر لقومي؛ فإهنم َّل »: رضب  قوُم  فَأْدَمْوه، وهو بمسح الدَم لن وجه ، وبقول

 . (3)بطيب من ا هل أن بمهيه ، وَأالَّ بعاجيه  بعذاب: يأ. (2)«يعلمونَ 

؛ لهينيِّ ليه  السالموقد ذكر تعاىل ما جرى من إغراقه  قيل أن بذكر دلوة نوح 

 .هل  أن ما كاق هب  إنام كان لذنوهب ، فه  ُأغرقوا بذنوهب  وبخطاباه 

                                                           

 (.81/659)« تفسري الرازي»: بنِّر( 1)

« مصنف ابن أيب شهية»: وبنِّر(. 4198)، ومسي  (6989، 8111)ليخاري أخرج  ا( 2)

 (.4/482)ألمحد « الزهد»، و(85112)

« تفسري الثعييي»، و(48/896)« تفسري الطربي»، و(4/428)« تاربخ الطربي»: بنِّر( 3)

« أخيار أصيهان»، و(2/8121)، (6/8188)، (5/4515)« تفسري ابن أيب كات »، و(5/462)

« لمدة القاري»، و(48/828)، (6/584)« فتح الياري»، و(4/68)« الكامل يف التاربخ»، و(8/445)

(46/61) ،(81/21.) 
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 ﴾ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ ېئ ېئ ﴿: وإنام دلا ليهه  نوح بعدما بنيَّ ا هل ل  أهن  لن بؤمنوا

ار، ﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿: ، فدلا ليهه ، وقال[86: هود] يَّ ، والعرب (1)ساكن الدار: والدَّ

ار وال نافخ نار: بقولون لهس فه  من مقه  وال مسافر، : أي. (2)هذا املكان ما فه  من َدبَّ

 . وال بر وال فاجر

دعاء عىل عموم الكفار عىل مرشوعية ال ليه  السالمويف اَّلستدَّلل بدعوة نوح 

 : نظر؛ لوجوه

 .أن هذا كان بعد الهأس منه ، واإلخيار بأهن  لن بؤمنوا -1

جت حت خت  يب ﴿: كان بستأين هب  وبطيب اإلمهال، كام يف آبة ليه  السالمأن نوًكا  -2

فكان بطيب املهية، وخياطب رب ، فنهاه ا هل أن بطيب املهية واإلنِّار؛ . ﴾متىت يت جث مث

 .ال حمالةألهن  مغرقون 

بن لن سيهل ا هل؛ لقول  : وقيل -3 إن دلوت  كانت لىل املضيِّني ليعياد، الصادِّ

 :بعدها

ب نوح : ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ﴿ * ما جرى ل ، كهث كانوا سييًا يف  ليه  السالمفقد جرَّ

 : ﴾ىئ ی ی ی ی جئ﴿ إضالل العياد، وسهكونون كذلك ما داموا باقني،

 . أظفاره  لىل الكفر والفجور كتى أوالده  بربوهن  منذ نعومة: أي

 . وفه  إشارة إىل تعاهد النشء، وأن النشء بحسب ما بكون ليه  املجتمع

                                                           

« تفسري املاتربدي»، و(5/884)ليزجاج « معاين القرآن»، و(88/811)« تفسري الطربي»: بنِّر( 1)

، (81/659)« زيتفسري الرا»، و(1/815)« زاد املسري»، و(، (2/881)« تفسري اليغوي»، و(41/885)

 (.2/886)« تفسري ابن كثري»و

 (.8/4815)« مجهرة اليغة»: بنِّر( 2)
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؛ من كهث اختهار األم، إشارة إىل العناية باألوَّلد ليه  السالم ففي كلمة نوح

أيام »وهي املنشأ واملحضن، ومن كهث اختهار ما بأكيون وما برشبون وما بييسون؛ فـ

ومن كهث كسن الرتبهة والتيقني  .(1)«ُسْحت، فالناُر أوىل به جسد نبَت عىل

والتأدبب، ومن كهث القدوة احلسنة، والدلاء، والتعاهد بكل ما بمكن من الوسائل 

لرتبهته ، ولكل لرص وسائي  وأدوات ، وآبة هذا الزمان القنوات والربامج واألرشطة 

 .واأللعاب والقصص واملدارس واملحاضن

ر اخلث  خت  الد * وا، وُلوقيوا لاء هبذا الكالم املؤثِّ اشع، وقد كفر الناس وأرصُّ

بوا، وسخط ا هل ليهه ، وأنزل ا هل نقمت ، فها هو نيي ا هل  بعد هذا  ليه  السالموُلذِّ

ًلا إىل رب   العمر املدبد الطوبل، وهذا اجلهد الكيري، برفع بدب  خاشًعا متواضًعا مت رِّ

 :﴾يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت حئ مئ ىئ﴿ :مستغفًرا معتذًرا

قد كان والداه مسيمني، وال فائدة من اليحث يف اسمهام، فهكفي و: ﴾حئ مئ ىئ يئ﴿

 .(2)إمجال القرآن، واإلشارة إىل أهنام كانا مؤمنني ب 

، (3)دبني :وقيلاملسجد، أو السفهنة، : وقيلمنزل ، : واملقصود: ﴾جب حب خب مب﴿

ني، واستثنى غري املؤمن، وهذا بصدق لىل ابن  وكأن  دلا ألهل بهت  وأُست  من املؤمن

 .(1)بام: وقيلكنعان، : إن اسم : قيلغري املؤمن، والذي 

                                                           

، (641)« جامع الرتمذي»، و(8242)« مسند الدارمي»، و(41114)« مسند أمحد»: بنِّر( 1)

« اليدر املنري»، و(1/511)« شعب اإلبامن»، و(1/481)« املستدرك»، و(4188)« صحهح ابن كيان»و

 (.8619)« ة الصحهحةالسيسي»، و(9/855)

« تفسري القرطيي»، و(2/881)« تفسري اليغوي»، و(1/158)« تفسري مقاتل»: بنِّر( 2)

« التحربر والتنوبر»، و(5/864)« فتح القدبر»، و(49/118)« باليياب يف ليوم الكتا»، و(42/848)

(89/845.) 

، (1/815)« زاد املسري»، و(6/416)« تفسري املاوردي»، و(88/812)« تفسري الطربي»: بنِّر( 3)

 (.868 -5/864)« فتح القدبر»، و(2/881)« تفسري ابن كثري»، و(42/841)« تفسري القرطيي»و
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، فيعدما ُلوقب قوم ، دلا لكل ليه  السالمهو صيور كيه  ركه  ف ﴾ىب يب﴿

األنيهاء واملرسيني، وجزى ا هل كل املؤمنني واملؤمنات، فجزاه ا هل لنا خري ما جزى 

 .ني ألِّ  اجلزاء وأوفاهاألنيهاء واملرسي

 .وهو درس ليمؤمن يف دلائ  أن بع  فهدلو ليمؤمنني واملؤمنات مجهًعا

 .(2)هالًكا وبواًرا: يأ ﴾جت حت خت مت ىت﴿

وألاد وصف الِّي  لهينيِّ سوء لاقيته  بالتَّيار واليوار، بعدما دلا ليهه  قيل 

ا، وكانت لفساد كهده  ومكره  وسعهه ، فخرسوا الدنه: ، أي(3)ذلك بالضالل

ت كيمة ا هل لنوح وَمن مع  من  اجلولة لغريه ، وخرسوا اآلخرة باهلالك، وكقَّ

ان األرض  .إىل قهام السالة املؤمنني بالنجاة، وأن بكونوا سكَّ

   

                                                                                                                                                    

، (8/815)« زاد املسري»، و(8/896)« الكشاف»، و(، (8/116)« ديتفسري املاور»: بنِّر( 1)

 (.6/451)« اليحر املحهط يف التفسري»و

ت ب »( 468ص)« املفردات يف غربب القرآن»، و(88/816)ليواكدي « التفسري اليسهط»: بنِّر( 2)

 .«ر

 (.89/845)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 3)
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